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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               9.7.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 158/2018 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Ιούλη, του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική  συνεδρίαση, μετά από την 

14782/5.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν:  

1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος)  

4) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 5) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 6) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 7) Αβραμίδης 

Κυριάκος (μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος)  9) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

   Απόντες: Ουδείς. 

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8
ο 

 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

α) το άρθρο 118, παρ. 5, του ν. 4412/2016 “… 5. Για τις δηµόσιες  συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών … Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια 

ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται 

στον ανωτέρω κατάλογο … “  

β) το άρθρο 118, παρ. 6, του ν. 4412/2016  “… 6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων, µέσω του οποίου διενεργούνται 

υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται τα ειδικότερα 

ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήµατος … “  

γ) το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΝΣγ/οικ 15299 / ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900/Β΄/17-3-2017) “… Στη Γενική 

Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσεται για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατ' επιταγή του άρθρου 

118 παρ. 6 του ν. 4412/2016, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) …“  

δ) το άρθρο 4, παρ. 4.4 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΝΣγ/οικ 15299 / ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900/Β΄/173-2017) “… 1. 

Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διµελής ή τριµελής Επιτροπή 

υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριµένη σύµβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την 

κρίση της να ορίσει µία Επιτροπή κατ' έτος …. Ένα τουλάχιστον µέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός 

υπάλληλος και εγγεγραµµένος χρήστης του συστήµατος.»  
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ε) το από 05-07-2018 πρακτικό κλήρωσης ορισµού µελών της επιτροπής.  

 

Προτείνεται η συγκρότηση “Επιτροπής δηµοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, 

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών”, για το έτος 2018: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ…  

 

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

 

2. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση “Επιτροπής δηµοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, 

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών”, για το έτος 2018: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ…  

 

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

 

2. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2018. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  10.7.2018  

                                                                                          

Ο Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

Γαβριήλ  Παναγιωτίδης 
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