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Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/02 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ  2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   25/2021. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 2α Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα  Ρξίηε θαη ώξα 11:00 ζε ΡΑΘΡΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 616/29.01.2021  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. 

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

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 7ν :  Ξεξί ζπγθξόηεζεο επηηξνπώλ δηελέξγεηαο δηαγωληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ 

ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη : 

1.- Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή «Με ηελ επηθύιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο 

δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο» 

2.- ηνλ Ν.4412/2016 ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαλόλεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ, θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 221, 

Καη παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ ζπγθξόηεζε ησλ ζρεηηθώλ επηηξνπώλ θαη ηνλ νξηζκό ηαθηηθώλ, 
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ θαη πξνέδξσλ ησλ παξαθάησ επηηξνπώλ (κε ηελ παξαηήξεζε: Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 
πξνηείλεηαη λα νξηζηνύλ κε βάζε ηνπ αξζ. 13 ηνπ Ν. 2690/99 ώζηε 1νο αλαπιεξσκαηηθόο λα κπνξεί λα 
αλαπιεξώζεη όπνην από ηα ηαθηηθά κέιε απνπζηάδεη, θιπ ) ησλ παξαθάησ επηηξνπώλ : 
 
Α. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

Α1. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
Με βάζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο Δεκνζίσλ 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,  
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 

ΑΔΑ: 9Β20Ω9Π-ΕΣΒ



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.  

Α2. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
Με βάζε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο 
πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ 
αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Τν όξγαλν απηό εηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ 
πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη 
ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε 
ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ. Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο. 
 
Β. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ  
 
Β1. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ  

Με βάζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο Δεκνζίσλ 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,  
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.  
 
Β2. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
Με βάζε ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηκεκαηηθνύ ή ζπλνιηθνύ 
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Επηηξνπή παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Εθόζνλ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη 
ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. Σε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή ηελ ζπγθξόηεζε ηεο 
αλσηέξσ επηηξνπήο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη από άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή 
ππαιιήισλ ηεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Επηηξνπήο. 

 
Γ-ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΣΑΔΩΝ  

 
Με βάζε ηελ παξ. α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 4412/16, ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, 
ζπγθξνηείηαη ρσξηζηό γλσκνδνηηθό όξγαλν, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη 
δηαθνξεηηθά από ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκόδην γηα ηα ππόινηπα ζέκαηα πνπ αλαθύπηνπλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θ.ιπ.). Αξκνδηόηεηα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη ε 
γλσκνδόηεζε γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ Ν. 4412/2016 ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. (πεξ. ε, παξ. 1, άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016). 

        

              Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

        Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
      Σπγθξνηεί  επηηξνπέο  πξνκεζεηώλ – εξγαζηώλ – αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ Δήκνπ γηα ην έτος 

2021, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 221 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο παξαθάησ: 

Α΄. ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 

 

Α1.  ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΩΛ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

 

ΑΔΑ: 9Β20Ω9Π-ΕΣΒ



1. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΛΝΞΡΗΘΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΩΛ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ 

 

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99 ) 

1. Θπξηάθε Βαζηιηθή ΠΔ9 Γεσπόλσλ - Καδνπξνπνύινπ Θενδώξα ΓΔ Γηνηθ. 

Γξακ. 

- Θνπαλά Δπαγγειία ΤΔ Γηνηθεηηθνύ 

- Βαιαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο ΓΔ 

Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

 

2. Γθνξίηζα Γεωξγία ΤΔ Τερλνιόγσλ  

 Γεσπόλσλ 

3. Πηξίγθα Σξηζηίλα ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

Πξόεδξνο: Θπξηάθε Βαζηιηθή   

 

2. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 

 

            Πξόθεηηαη γηα πξνκήζεηεο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή αλώηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ (60.000€) 

ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξ. 136 παξ. 1 ηνπ Ν. 4281/2014), κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ 

ΔΣΗΓΗΣ.   

 

Η επηηξνπή ζα νξίδεηαη ζε θάζε δηαγσληζκό κε ηελ ζρεηηθή απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ ησλ δηαγσληζκώλ 

 

Α2.  ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

 

 

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99 ) 

1. Θενδώξνπ Αλδξέαο ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ - Καδνπξνπνύινπ Θενδώξα ΓΔ Γηνηθ. 

Γξακ. 

-Θπξηάθε Βαζηιηθή ΠΔ9 Γεσπόλσλ 

- Αζαλαζνύιηα Γεωξγία ΤΔ Τερλ. 

Γεσπνλίαο   

 

2. Βνξηληώηεο Γεώξγηνο  ΥΔ  εξγαηώλ 

ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

3. Ρξηαληάθπιινο Αιέμηνο ΓΔ Γηνηθεηηθώλ 

Γξακκαηέσλ 

Πξόεδξνο: Θενδώξνπ Αλδξέαο 

 

Β΄. ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 

Β1.  ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΩΛ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

 

1. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ – 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99) 

1. Παληάξκε Γεωξγία ΠΔ 6 Αγξνλόκσλ 

Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

-  Καληδίθα Θαιιηόπε ΓΔ Γηνηθεηηθώλ 

Γξακκαηέσλ 

- Κπαθώιε Ξαλαγηώηα  ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

- Απγεξηλνύ Βαζηιηθή  ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνύ 

 

2. Καπξαγάλεο Ξαλαγηώηεο ΠΔ    

   Υπαιιήισλ Γξαθείνπ  

 

3. Παξξή Αξγπξώ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

Πξόεδξνο: Παληάξκε Γεωξγία   

 

2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ 
 

ΑΔΑ: 9Β20Ω9Π-ΕΣΒ



            Πξόθεηηαη γηα εξγαζίεο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή αλώηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ (60.000€) 

ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξ. 136 παξ. 1 ηνπ Ν. 4281/2014), κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ 

ΔΣΗΓΗΣ.   

 

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99 ) 

1. Κπάξηδε Αιεμάλδξα ΤΔ Βνεζόο Λνγηζηή - Θενδώξνπ Αλδξέαο ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

- Ιαθηώηε Καξίλα ΓΔ Υπαιιήισλ   

  Γξαθείνπ  

- Βνπξιηωηάθε Αδακαληία ΥΔ Οηθ/θσλ 

Βνεζώλ 

2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία  ΤΔ Γηνηθεηηθνύ-

Λνγηζηηθνύ 

3. Παληάξκε Γεωξγία ΠΔ 6 Αγξνλόκσλ 

Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

Πξόεδξνο: Κπάξηδε Αιεμάλδξα 

 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ (ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ) 

 

 

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99 άξζξ. 3 παξ. 2) ) 

1. Ρξηαληάθπιινο Γεώξγηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

 

- Βνξηληώηεο Γεώξγηνο  ΥΔ  εξγαηώλ 

ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

-Θνπαλά Δπαγγειία  ΤΔ   Γηνηθεηηθνύ 

- Γθνξίηζα Γεωξγία ΤΔ Τερλνιόγσλ  

 Γεσπόλσλ  

2. Καζνύξε Αηθαηεξίλε ΓΔ Πξνζσπηθνύ 

Φεηξηζηώλ ΥΔ 

3. Κειίθνγινπ Ληθνιίηζα ΓΔ Υπαιιήισλ 

Γξαθείνπ 

Πξόεδξνο: Ρξηαληάθπιινο Γεώξγηνο   

 

Γ΄. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ 

    

Α/Α ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ 

(όρη θαη΄ αληηζηνηρία ζύκθσλα κε ην Ν. 

2690/99) 

1. Ξνιίηεο Γεκήηξηνο  ΠΔ3 Πνιηηηθώλ 

Μερ/θσλ 

- Ξεληέξεο Ξέηξνο ΠΔ Τνπνγξάθσλ 

- Γαξεηώηε Βαζηιηθή ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

- Θπξηάθε Βαζηιηθή ΠΔ9 Γεσπόλσλ 

 
2. Γαζθαινπνύινπ Διέλε ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

 

3. Κπαθώιε Ξαλαγηώηα  ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

Πξόεδξνο: Ξνιίηεο Γεκήηξηνο 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 25/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρξωγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                               2.- Πηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

           5.- Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

ΑΔΑ: 9Β20Ω9Π-ΕΣΒ
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