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ΘΕΜΑ 17ο : « Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοπράτησης Έργων για το
                                   έτος 2017 »
                                                               
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11η 
του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13824/07-07-
2017 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. Αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Oι διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 καθώς και αυτές του άρθρου 61 
του Ν. 4257/2014.
2. Oι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με τις οποίες για την νόμιμη 
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης  για τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων διενεργείται κλήρωση από την αρμόδια για την συγκρότηση του 
συλλογικού οργάνου υπηρεσία .
3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικής με 
την ανωτέρω κλήρωση, (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄ ). 
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Εγκυκλίου  του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Η υπ’ αριθ. 13428/03-07-2017 ανακοίνωση για την διενέργεια κλήρωσης προς ανάδειξη 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Δημοπρατήσεως για το έργο: 
"Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα - Ο.Τ. 36 - 49", συνοδευόμενη από τις 
καταστάσεις των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε 
αυτή. 
6. Το από 06/07/2017 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα 
συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.
7. Το υπ΄ αριθ. 1771/07-07-2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 14115/07-71-2017) έγγραφο της 
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΠΕΔΜΕΔΕ), με το οποίο προτείνεται ως εκπρόσωπος της ανωτέρω ένωσης για την 
επιτροπή δημοπρατήσεως έργων στο Δήμο μας, για το 2017, ως τακτικό μέλος η κα. 



Πλαγάκη Βασιλική - Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε. και αναπληρωματικό μέλος ο κ. 
Καναβός Θωμάς - Πολιτικός Μηχανικός - Α.Μ. - Ε.Δ.Ε. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί Επιτροπή Δημοπρατήσεως για το έργο: "Κατασκευή τοιχίων 
αντιστήριξης στην Περαχώρα - Ο.Τ. 36 - 49" , σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης της από 
06-07-2017, αποτελούμενη από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ            ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ    ΜΕΛΗ
Καπετανόπουλος Ιωάννης 
ΠΕ3 - Πολιτικός Μηχανικός 
Πρόεδρος

Παπαδημητρόπουλος Μιλτιάδης
ΠΕ4 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μελέτης Κων/νος
ΠΕ5 - Μηχανολόγος Μηχανικός 
Μέλος

Μακρίδης Δημήτρης 
ΠΕ6 - Τοπογράφων Μηχανικών

Παπαγρηγορίου Δονάτος 
ΤΕ - Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Μέλος

Χάλλας Αριστείδης
ΤΕ - Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η κα. Μητρογιάννη Κων/να - ΔΕ1 
Διοικητικός.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται τακτικό μέλος, να παρίσταται ως 
εκπρόσωπος εργοληπτικής οργανώσεως στις δημοπρατήσεις των έργων του Δήμου μας, 
για το έτος 2017, η κα. Πλαγάκη Βασιλική - Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε. και 
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Καναβός Θωμάς - Πολιτικός Μηχανικός - Α.Μ. - Ε.Δ.Ε., 
προερχόμενοι από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ),  λόγω εντοπιότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  201/2017.

         Ο Αντιπρόεδρος           Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
     
                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
      
     ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                            
                                             


