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Θέµα: Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, έτους 2013,για έργα συνολικού 
προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (παραγ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 
3669/2008). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα Φεβρουαρίου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 2418/14-2-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος δ) 
Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ε), Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος  στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος   
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Καραλιόπουλος Σωτήρης,  Κατσαρός Ιωάννης 
 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-11). 

2. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.20508/4-11-11 απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 

3. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 

4. Τις διατάξεις της µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-11 εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικ.Μετ.&Η.∆. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/9-3-99). 

6. Τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» 

7. Την αριθ. 81/2008 Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
8. Το µε αριθ. πρωτ. 2212/∆ΤΥ889/17-02-12 πρακτικό κλήρωσης το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τον ορισµό των µελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, έτους 2013, 
για έργα συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να 
ορίσει τα 3 τακτικά και τα 3 αναπληρωµατικά µέλη όπως αναφέρεται παρακάτω: 



Τακτικά µέλη 1. 1. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος– Πρόεδρος 
2. 2. Ορφανίδου Αγγελική 
3. 3. Κιάκου Αννετα 

Αναπληρωµατικά µέλη 1. 1. Φωτέα Αικατερίνη - Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2. 2. Παρτσάλη Κασσιανή 
3. 3. Μανωλίδου Αικατερίνη 

Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω επιτροπή θα παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργοληπτικών οργανώσεων, που θα υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις 
µε τον αναπληρωτή του, χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε παραγ. 2 
του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

                                    
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 

Α). Συγκροτεί την επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, έτους 2013, για έργα συνολικού 
προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται 
τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. η Οικονοµική Επιτροπή ορίζοντας τα 3 τακτικά και τα 3 
αναπληρωµατικά µέλη όπως αναφέρονται παρακάτω: 

Τακτικά µέλη 4. 1. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος– Πρόεδρος 
5. 2. Ορφανίδου Αγγελική 
6. 3. Κιάκου Αννετα 

Αναπληρωµατικά µέλη 4. 1. Φωτέα Αικατερίνη - Αναπληρωτής Πρόεδρος 
5. 2. Παρτσάλη Κασσιανή 
6. 3. Μανωλίδου Αικατερίνη 

 
Στην παραπάνω επιτροπή θα παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, 
που θα υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις µε τον αναπληρωτή του, χωρίς 
να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε παραγ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008. 

 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
                     
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό    23/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
 
   



 Αποστολίδου Μαρία 
  
                                                        Αµπελόκηποι  18/2/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 
 
 
 


