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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   222/2016 
 

               Θ Ε Μ Α 6ο: « Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 
                                           προσφορών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών του 
                                           ν. 4412/2016 για το έτος 2017 »   
                                          

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 
την  6η  του μηνός  Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 22211/02-12-
2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε 
την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος - β΄ αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος 
αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Παντελέου Κων/νο. 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Γεωργίου Χαράλαμπος. 
  
 Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε΄ του ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Οι διατάξεις του Κ.Δ.Δ/σιας (ν. 2690/1999) που αναφέρονται στη συγκρότηση και 
λειτουργία συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές και ειδικά εκείνες του άρθρου 13 
παρ. 2 σύμφωνα με τις οποίες τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, 
συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 11ε΄ του ν. 4412/2016 οι οποίες 
αναφέρονται στα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11ε΄  του ν. 4412/2016 η κλήρωση  
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του 
ανωτέρω άρθρου είναι δυνητική. 
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να προβεί στη συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών των διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών από τρεις 
δημοτικούς υπαλλήλους, ως τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους μέχρι τέλους του 2017. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω μετά από συζήτηση κι 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 
 
 Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των υποβληθεισών σ΄αυτούς 
προσφορών διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,  
 



σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 11ε΄ του ν. 4412/2016, 
και συγκεκριμένα: 
 

Α. για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη 
από το ποσό των 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, θα αποτελείται από τους κάτωθι δημοτικούς 
υπαλλήλους 
 
Τακτικά μέλη:    
    1. Μελέτη Κω/νο κλάδου ΠΕ5 Μηχ/γο Μηχανικό  
    2. Κατσούδα  Ευθυμία κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ 
    3. Ντόντος Γεώργιος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών  
 
Αναπληρωματικά μέλη : 
   1. Καπετανόπουλος Ιωάννης κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών 
   2. Κυριάκη Αγαθή κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
   3. Σιώκου Νεραντζούλα κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος Μελέτης Κω/νος. 
 

Β. για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ανώτερη από το 
ποσό των 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, και είναι υποχρεωτική η χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας  θα αποτελείται από τους κάτωθι  δημοτικούς υπαλλήλους 
 
Τακτικά μέλη : 
                         1. Στεργίου Αθηνά κλάδου ΠΕ4 Αρχετέκτονα – Μηχανικό 
    2. Παππά Αλεξάνδρα κλάδου ΤΕ22 Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
    3. Γκιώνη Ειρήνη κλάδου ΔΕ – Διοικητικού 
 
Αναπληρωματικά μέλη:  

1. Μελέτη Κω/νο κλάδου ΠΕ5 Μηχ/γο Μηχανικό 
   2. Γκιόκα Ιωάννη κλάδου ΠΕ – Φυσικής Αγωγής 
   3. Λιόκοση Ζωή – ΔΕ Χειριστών Η/Υ 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Στεργίου Αθηνά. 
 

Η θητεία όλων των ανωτέρω μελών είναι για χρονικό διάστημα έως τέλος του 2017 
και με αρμοδιότητες που απορρέουν από τον  ν. 4412/2016. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  222/2016. 
 
            Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
    Δήμαρχος                                                   ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος    
         
                                                                                     ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας 
 
                                                                                     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                                                                              
                                                                                          
                                                                                          
 

                                                                                       
 
              
 
    
 
 


