
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                      

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 40/10 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   284/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10η Λοεμβρίοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9510/06.11.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο,  ζη].Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο : Περί ζσγκρόηηζης ηης Δπιηροπής ανοιτηού ηλεκηρονικού διαγωνιζμού για ηην 

εκηέλεζη ηοσ έργοσ : «Έργα δημοηικής Οδοποιίας έηοσς 2020». 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηέηαρηο Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ όηη ζύκθσλα κε ην άρθρο 72 παρ.1 ηοσ Λ.3852/2010: «Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη 

όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο 

αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: […]ζ) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, 

ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ 

εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ 

δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.» 

    Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άρθρο 221 ηοσ Λ.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1.ην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα όξγαλα πνπ γλσκνδνηνύλ πξνο ηα από θαηλόκελα 

όξγαλα («γλσκνδνηηθά όξγαλα») έρνπλ ηδίσο ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

α) αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,  

β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,  

γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,  

δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή ζύκπξαμεο 

θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 

ε) εηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε 

ησλ πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο,  

ζη) γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  

ΑΔΑ: 6ΩΥΞΩ9Π-9ΥΩ



δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνύλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε θαη ηδίσο επί 

ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο 

ηνπ αλαδόρνπ θαη 

ε) γλσκνδνηνύλ γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ παξόληα λόκν ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ 

ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαηά ην ζηάδην ηεο 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

 

    ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ην ππ’αξηζ. 9455/05.11.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ην νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην απνηέιεζκα ηεο 

θιήξσζεο ΜΗΜΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ , κε ηαπηόηεηα θιήξσζεο : mimed-

ecd-a-2-id-aa-7644-eba-2020-11-05-09:0000.000000, ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016, γηα ηε 

ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα Γεκνηηθήο Οδνπνηίαο έηνπο 

2020», πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 2020. 

  Με ηελ αλσηέξσ θιήξσζε αλαδείρζεθαλ, κε ηε ζεηξά πνπ θιεξώζεθαλ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

ΑΘΗΝΑ ΣΔΡΓΙΟΤ, ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ- Γήκνο Λνπηξαθίνπ Πεξαρώξαο Αγίσλ Θενδώξσλ 

1996 1997  

ΓΔΩΡΓΙΑ ΝΙΑΡΡΟΤ, ΣΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ - Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο 1996 1997  

ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΝΟ, ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ Μεραληθώλ- Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο 1986  

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΘΔΟΓΟΙΟΤ, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ- Γήκνο Κνξηλζίσλ 1994 1995   

ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΟΛΑ- ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ Μεραληθώλ – Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 2000 2000 

ΛΔΩΝΙΓΑ ΣΙΡΣΗ- ΠΔ Γεσπνλίαο – Γήκνο Κνξηλζίσλ- 1993 1994  

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθ. Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

     Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 

4. Σνλ απνηέιεζκα θιήξσζεο ηεο ΜΗΜΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

5. Σελ αλάγθε ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ (αλνηρηόο δηαγσληζκόο) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ «Έργα Γημοηικής Οδοποιίας έηοσς 2020» 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1. πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ (αλνηρηόο δηαγσληζκόο) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Έργα 

Γημοηικής Οδοποιίας έηοσς 2020», σο παξαθάησ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

1.- ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΝΟ, ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ Μεραληθώλ- Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο 1986 ως 

Πρόεδρος 

2.- ΑΘΗΝΑ ΣΔΡΓΙΟΤ, ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ- Γήκνο Λνπηξαθίνπ Πεξαρώξαο Αγίσλ Θενδώξσλ 

1996 1997  

3.- ΓΔΩΡΓΙΑ ΝΙΑΡΡΟΤ, ΣΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ - Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο 1996 

1997  

 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ : 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΘΔΟΓΟΙΟΤ, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ- Γήκνο Κνξηλζίσλ 1994 1995   

ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΟΛΑ- ΣΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ Μεραληθώλ – Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 2000 2000 

ΛΔΩΝΙΓΑ ΣΙΡΣΗ- ΠΔ Γεσπνλίαο – Γήκνο Κνξηλζίσλ- 1993 1994  
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Ωο Υειρίζηρια Ζλεκηρονικού Γιαγωνιζμού ζην ΔΗΓΗ νξίδεη ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα 

Νηθνιέηα Μειίθνγινπ ΓΔ Τπάιιεινο Γξαθείνπ, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ θ. Πνιίηε Γεκήηξην ΠΔ 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. 

 

2. Η αλσηέξσ Δπηηξνπή έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 221 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

Η παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα αλσηέξσ κέιε ηνπ νξγάλνπ.                                     

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 284/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                    4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος 

           6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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