
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   282/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 26/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 242/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου ως προς την συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 55400/12-09-2021 (Β’ 4206), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 13823/16-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                        Αντωνιάδης Θεοχάρης 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                       Νάτσης Ιωάννης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
4. Καραούλη Αφροδίτη 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 17ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. i του εδ. στ της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους  
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους  ή ειδικούς 
επιστήμονες. 

Με την αριθ. 242/2021 απόφαση Ο.Ε. καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης 
της μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 258.675,18€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα εδάφια α και δ της παρ. 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύει: 
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«9. Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των παρ. 1 έως 6, 
ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα 
αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται 
από τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας 
ΠΕ–ΤΕ της αναθέτουσας αρχής, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της περ. ζ της παρ. 8, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά 
με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένα εξ αυτών ορίζεται ως 
πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

………………………………………………………………………………………….. 

δ) Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τον αναπληρωτή ου 
υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ 
προκύπτει από απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν 
ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή 
υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, 
ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, εγγεγραμμένος στο 
μητρώο της περ. η της παρ. 8.» 

Με το αριθ. πρωτ. 13254/14-09-20210 έγγραφο του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής 
Μακεδονίας Ν.Ε. Φλώρινας, ορίζεται ως εκπρόσωπος της επιτροπή 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Δράσεις προστασίας των υδάτων δήμου 
Αμυνταίου», ο Τσιομπάνος Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικός 
Α.Μ. ΤΕΕ 110490, και αναπληρωτής του ο Μπραγιάννης Δημήτριος του 
Χρήστου, Πολιτικό Μηχανικός με  Α.Μ. ΤΕΕ 107806. 

Προτείνεται η τροποποίηση της αριθ. 242/2021 απόφασης Ο.Ε. ως προς τη 
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Τοπάλης Ευάγγελος, Πρόεδρος 
Τζώρτζης Χρήστος, μέλος 
Τσιομπάνος Εμμανουήλ, μέλος (στη θέση της Αλληλόμη Αναστασίας) 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Κοντίνης Νικόλαος, αναπλ. Πρόεδρος 
Κατσουπάκης Αναστάσιος, αναπλ. μέλος 
Μπραγιάννης Δημήτριος, μέλος (στη θέση του Παπαγιάννη Αθανασίου) 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1.  Το εδάφιο ιγ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 242/2021 απόφαση Ο.Ε. 
3. Το αριθ. πρωτ. 13524/14-09-2021 έγγραφο του ΤΕΕ-Τμ Δυτ. 

Μακεδονίας Ν.Ε. Φλώρινας 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 242/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Δ. Αμυνταίου και αντικαθιστά την παράγραφο Β  του αποφασιστικού μέρους ως 
εξής:  

«Β. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 108), και ορίζει τα μέλη της ως εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1. ΤΟΠΑΛΗΣ Ευάγγελος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος 
2. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Χρήστος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος 
3. ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ Εμμανουήλ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. ΚΟΝΤΙΝΗΣ Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπλ. Πρόεδρος 
2. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Αναστάσιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, αναπλ. 

μέλος 
3. ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, αναπλ. μέλος 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 282/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α.                                                                                       
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