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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 27/2021
Θέμα 8ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων του Δήμου Ηράκλειας για
το έτος 2021.
Σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1 του άρθρου
1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/05-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/05-02-2021,
ύστερα από την με αρ.1521/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :

1
2
3
4

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο

7 Ιωάννης
Αβραμίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
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Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του όγδοου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της την υπ’ αρ. 1045/01-02-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και
Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήμονες»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α΄147/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο
του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ.

Όμως, με την παρ. 10 του άρθρου 376 (Μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος νόμου Ν.
4412/16, ορίζεται ότι: “10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η' της παρ. 8 του
άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι
επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα
της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κατά τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ήτοι να είναι τεχνικοί
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες προσιδιάζουν στις
υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
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Οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. τις διατάξεις του άρθρου 376 του Ν.4412/2016
4. τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4441/2016
5. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11
6. τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
9. το με αρ. πρωτ. 02/27-02-2019 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων
ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της επιτροπής διαγωνισμού των έργων
Προτείνεται
Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων
της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από:
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

1
2
3

Μπούσιος Δημήτριος
Σταμάτη Δέσποινα
Θεοδοσίου Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη
Καρταλίδης Στέργιος
Σιάρκου Ζωή
Παπαβασιλείου Αργύριος

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

1
2
3

Δασολόγος ΠΕ
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Μπούσιος Δημήτριος.
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Σταμάτη Δέσποινα.
Η Επιτροπή διαγωνισμού έχει ετήσια διάρκεια για το έτος 2021. Οι διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2021, θα συνεχιστούν και
θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, τις
διατάξεις των άρθρων 221 και 376 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Ν.4441/2016, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11, την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/411-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκύκλιο 6 του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την υπ’ αρ. 1045/01-02-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου
αποφασίζει ομόφωνα
1. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισμών έργων του Δήμου για το έτος
2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις των άρθρων 221 και 376 του

Ν.4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, τις διατάξεις του άρθρου 26
του Ν.4024/11, την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
την υπ’ αρ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 απόφασης του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 εγκύκλιο 6 του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υπ’ αρ. 1045/01-02-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου, η
οποία αποτελείται από τους παρακάτω Δημοτικούς υπαλλήλους:
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

1
2
3

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Σταμάτη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Θεοδοσίου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Καρταλίδης Στέργιος
Δασολόγος ΠΕ
2
Σιάρκου Ζωή
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ
3
Παπαβασιλείου Αργύριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Μπούσιος Δημήτριος με Αντιπρόεδρο την κ. Σταμάτη
Δέσποινα.
2. Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
έτους 2021, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.
3. Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται για το έτος 2021.
4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 25-02-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

