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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 10.08.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  9236 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

172/2021 
από το πρακτικό της 17ης / 10.08.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 10.08.2021, ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

9141/06.08.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 06.08.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Κορδίλας Δημήτριος 8. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων)  ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β').  

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 

καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας,  

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 

παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου 

και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη 

(π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. 

Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων». 

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 221, παρ. 3, 4 και 6 του Ν.4412/16: «3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις 

συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 

συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. ….. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών 

οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη 

λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) δεν εφαρμόζεται κατά 

τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση 

δημοσίων συμβάσεων. 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, 

η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω… 

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 

του ως άνω νόμου….». 

 

Επιπλέον, στην παρ. 7 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι: «Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του 

παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344». Σύμφωνα όμως με 

την παρ. 10 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «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, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της 

περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις». 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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Ειδικότερα, στην περ. (α), (β) και (δ) της παρ. 9 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι για τις δημόσιες 

συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
πέραν των ανωτέρω 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 ένας 

εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

β) Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 86, ορίζονται ως μέλη της επιτροπής υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, κατηγορίας ΠΕ ή 

ΤΕ, και μόνο κατ' εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, αυτή δύναται είτε να 

αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. ζ' της παρ. 8 που απασχολούνται στο 

Δημόσιο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης 

μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ…… 

δ) Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του 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». 

 

Σύμφωνα δε με την εγκύκλιο 6/Δ11/οικ.82/28.03.2018 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών αναφέρεται ότι: 

«Σε συνέχεια της αρχικής ενημέρωσης για την σύνδεση και λειτουργία του Μητρώου Μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, με την εγκύκλιο 

αρ.2/26.01.2018 της Γ.Γ.Υ. και με αφορμή σχετικά ερωτήματα των Αναθετουσών Αρχών, παρέχονται οι 

παρακάτω διευκρινήσεις προκειμένου να υπάρξει ενιαία εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων:……….……  Οι 

διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών 

διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών αφορούν μόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία (σχετική Εγκύκλιος 23/ 2017 της ΓΓΥ). 

Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, κ.λπ.) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ». 

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση στ΄, υποπερίπτωση i  του Ν.3852/2010, 

προσδιορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «i. Την κατάρτιση των 

όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Με την με αριθμό 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων και με την υπ’ αριθ. 154/2021 απόφασης της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι της επικαιροποιημένης 

διακήρυξης για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 

μελέτης:  «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς». 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ο Δήμος Αγιάς θα πρέπει να προβεί στη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής. 

 

 Οι ακριβείς αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται με σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.1 και 2 

του Ν. 4412/2016. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-6%ce%b411%ce%bf%ce%b9%ce%ba-8228-03-2018/
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Επιπλέον, το ΤΕΕ με το υπ’ αριθ. 9141/19-11-2020 έγγραφό του όρισε τους εκπροσώπους του ως μέλη για 

τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής (τακτικό και αναπληρωματικό). 

 

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε: α) να συγκροτήσετε την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα 

αποτελείται από τρία (3) μέλη, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊστάμενη 

του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος 

Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Μέλος του ΤΕΕ, ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Δόμησης 

2 ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Δόμησης 

3 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μέλος του ΤΕΕ, ΠΕ   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

β) να ορίσετε τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, καθώς και  

 

γ) να ορίσετε τις αρμοδιότητες και την θητεία της Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

σύναψης της σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i  του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρων 221, 376 παρ. 10 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,  

- την υπ’ αριθμ. 6/Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,  

- την υπ’ αριθμ. 158/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Εκκίνηση διαδικασίας για 

την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών με τίτλο: «Μελέτες πυροπροστασίας σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Τεύχους Τεχνικών 

Δεδομένων/Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  “Μελέτες πυροπροστασίας σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων επικαιροποιημένης διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  “Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς”», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  «Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 70.761,47 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως κάτωθι: 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊστάμενη 

του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

2 ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος 

Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Μέλος του ΤΕΕ, ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Δόμησης 

2 ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος 

Μηχ/κος, Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας Δόμησης 

3 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μέλος του ΤΕΕ, ΠΕ   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας 

Σύμβασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  

«Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», τη Δημοτική Υπάλληλο Ευμορφία 

Ντουλούλη (ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό), με αναπληρώτριά της τη Δημ. Υπάλληλο Μπαρτζώκα Αθανασία 

(ΠΕ Τοπ/φο Μηχανικό). 

 

Γ. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως αυτές αναφέρονται με σαφήνεια στις διατάξεις του 

άρθρου 221, παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016. 

 

Δ. Ορίζουμε τη θητεία της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας 

Σύμβασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  

«Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών σύναψης της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 172/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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