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ΘΕΜΑ  1ο έκτακτο:Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
   ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργων.       

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  7η   του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα 
της εβδομάδος   Τρίτη και ώρα 14:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα 
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  
πέντε (5), ο  κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων (2ο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου 
Αθανασίου), Παντελέου Κων/νος (3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 
στη θέση του κ. Νικολάου Σωτηρίου).

Α π ό ν τ ε ς :.1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος  ζήτησε τη συζήτηση του θέματος ‘’Συγκρότηση επιτροπής 
διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργων΄΄  έκτακτα 
ως κατεπείγοντος,  προκειμένου να δημοπρατηθούν άμεσα δημοτικά έργα.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν 
λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 
3852/2010.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα εξής :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8α του ν. 4412/2017 αναφορικά 
με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2.Την υπ΄αριθμ. 23237/06-11-2017 ανακοίνωση σχετικά με την 
διεξαγωγή κλήρωσης προς ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την 
επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

3.Το από 07-11-2017 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των τα 
κτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή 
διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων για το έτος 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί Επιτροπή ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων για το έτος 
2017, κατόπιν διεξαχθείσας κληρώσεως,  αποτελουμένη από τους κατωτέρω 
δημοτικούς υπαλλήλους

1.Στεργίου Αθηνά κλάδου ΠΕ4 ως Πρόεδρο, 
2.Μελέτη Κων/νο κλάδου ΠΕ5 τακτικό μέλος
3.Καπετανόπουλο Ιωάννη κλάδου ΠΕ3 τακτικό μέλος,

με αναπληρωτές τους, τους
1.Νικολάου Ιωάννη κλάδου ΠΕ6
2.Χάλα Αριστείδη κλάδου ΤΕ4 και 
3.Μπάρτζη Μαρία – Ραλλού κλάδου ΤΕ3.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 306/2017.

Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2. Σακελλαρίου Αναστάσιος
  

3.Ράτης Σπυρίδων
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Παντελέου Κων/νος


