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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 08.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  12519 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

238/2021  
από το πρακτικό της 26ης / 05.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά 

του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 05.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12253/01.11.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 01.11.2021) 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Β’4899) και της  

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά 

του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 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 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 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 ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, 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, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 

παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και 

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

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 

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

βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από τον 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 και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών 

αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της 

παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, 

των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις 

απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. 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 παρ. 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» (Α' 45), εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 

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
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=728224&partId=1218990
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=728224
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=52672
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=52672&partId=705210
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=52672
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2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και 

μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, 

στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης…». 

 

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». 

 

Ειδικότερα, στην περ. (α) 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….. 

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». 

 

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 υπ’ αριθμ. 231/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην 

Αγιά του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

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

και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών συμβούλου, με 

κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής.   

 

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

του Ν. 4412/2016. 

 

Επιπλέον, το ΤΕΕ με το υπ’ αριθ. 1379/27-10-2021 έγγραφό του όρισε τους εκπροσώπους του, ως μέλη για 

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

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=52672
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=880370&partId=1421349
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=880370
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Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε: α) Να συγκροτήσετε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο 

ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

τιμής, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωματικούς τους, 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 
ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Αρχιτέκτονας Μηχ/κος, Μέλος 

του ΤΕΕ 

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 
ΓΑΒΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-

ΣΤΕΛΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχ/κος, Μέλος του 

ΤΕΕ 

 

 

β) να ορίσετε ως Πρόεδρο της Επιτροπής την Αθανασία Μπαρτζώκα, με αναπληρώτριά της την Ευμορφία 

Ντουλούλη, τεχνικούς υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

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

σύναψης της σύμβασης. 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: «Εμείς δεν 

ψηφίσαμε το θέμα και στα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Βεβαίως και επιθυμούμε την αξιοποίηση και 

Επανάχρηση του κτιρίου "Οικίας Αντωνίου". Η διαφωνία μας ήταν και παραμένει με το ότι δεν μπορεί να 

βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου Δημαρχείου και εμείς να ζητάμε χρηματοδότηση από δημόσια 

χρήματα και “βαφτίζουμε” την Οικία Αντώνιου ως δεύτερο Δημαρχείο. Αν δεν μας φτάνει το προς κατασκευή 

Δημαρχείο γιατί το ξεκινήσαμε και δεν αναζητήσαμε άλλες λύσεις. Θα καταψηφίσουμε».  
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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 άρθρου 221 του ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

- την υπ’ αριθμ. 231/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και 

μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, 

- το υπ’ αριθμ. 1379/27-10-2021 έγγραφο του ΤΕΕ περί Ορισμού εκπροσώπων – μελών της Επιτροπής 

Διενέργειας του διαγωνισμού,   

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

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

Σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην 

Αγιά του Δήμου Αγιάς»  με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία θα αποτελείται από τρία 

(3) μέλη, με τους αναπληρωματικούς τους, 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 
ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Αρχιτέκτονας Μηχ/κος, Μέλος 

του ΤΕΕ 

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 
ΓΑΒΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-

ΣΤΕΛΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχ/κος, Μέλος του 

ΤΕΕ 
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Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπή την ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια 

Προϊστάμενη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτριά της την ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, 

ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Γ. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 221, παρ.1 και 2 

του Ν. 4412/2016 και τη θητεία της μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/2021. 

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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