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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 3 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών 

Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 

2021. 

 
Σήμερα την 19η  του μήνα  Ιανουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 783/15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε 

νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-

4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε -δια περιφοράς- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- τα μέλη 

για το 2
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του  υπ αριθμ. πρωτ: εσωτ.: 444/28.12.2020  εγγράφου της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  συνοδευόμενο από  το υπ΄αριθμ. πρωτ.: εσωτ.: 443/28-12-2020 πρακτικό 

κλήρωσης, προτείνοντας την έγκρισή του, όπως παρακάτω: 

 

Προκειμένου να διενεργηθούν συνοπτικοί διαγωνισμοί μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη των 60.000,00 €, χωρίς 

Φ.Π.Α.), για το έτος 2021,  και σύμφωνα με: 

 το Ν. 4412/ 2016 (άρθρα 117 & 221, παρ. 9)  

 την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με 

θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.» 

 το Ν.4024/ 2011 (άρθρο 26) 

θα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής 
Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2021.  

Η παραπάνω Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη θα είναι τεχνικοί 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η’ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/ 2016 , που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το 

αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

Το τρίτο 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 Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που 

συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν 

ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται 

από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.. 

Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά την με αρ. πρωτ. εσωτ. Τ.Υ. 427/ 21-12-2020  

Ανακοίνωση της Δ/ντριας Τ.Υ., διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων, 

κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, για την ανάδειξη των δύο (2)  

μελών, με τους αναπληρωτές τους, της εν λόγω Επιτροπής. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. πρωτ. εσωτ. Τ.Υ. 443/ 28-12-2020 Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη των 

δύο (2) μελών, με τους αναπληρωτές τους, της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών 

Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2021, και 

παρακαλούμε για την έγκρισή του και τη λήψη απόφασης ανάδειξης των δύο μελών της εν λόγω Επιτροπής. 

Συνημμένα 
το υπ΄αριθμ. πρωτ.: εσωτ.: 443/28-12-2020 πρακτικό κλήρωσης, 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ  

 
Προκειμένου να αναδειχθούν τα δύο (2) μέλη -τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με τους αναπληρωτές 

τους- της τριμελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών μελετών και παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2021,  και σύμφωνα με: 

 το Ν. 4412/ 2016 (άρθρα 117 & 221, παρ. 9)  

 την υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 Εγκύκλιος 6 του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με 

θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.» 

 το Ν. 4024/ 2011 (άρθρο 26) 

και μετά την με αρ. πρωτ. εσωτ. Τ.Υ. 427/ 21-12-2020  Ανακοίνωση της Δ/ντριας Τ.Υ. , 

 

 σήμερα Δευτέρα 28/ 12/ 2020  και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση στο γραφείο της 

Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου. 
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Η Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών θα αποτελείται από τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη θα είναι τεχνικοί 

υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/ 2016, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το 

αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. 

Για την ανάδειξη των δύο (2) παραπάνω μελών της εν λόγω Επιτροπής, η δημόσια κλήρωση 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ όλων των τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Η κλήρωση διενεργήθηκε από την Παναγιώτα Παναγιωτάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, παρισταμένων των υπαλλήλων: 

-  Γρίβα Μαρίας και 

  -  Νιτσόλα Χιονίας 

Οι τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου που 

κληρώθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών 

συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών έτους 2021, είναι οι κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Σκορδάς Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. - Πρόεδρος  

- Μυτιληναίου Αναστασία, Χημικός Μηχανικός Π.Ε. -  Μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Νικολάου Ειρήνη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. - Πρόεδρος  

- Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. - Μέλος 

 

Το τρίτο 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 Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που 

συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν 

ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται 

από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.. 

 

Οι συνοπτικοί διαγωνισμοί εντάσσονται στις εξαιρετικές διαδικασίες και σύμφωνα με την προαναφερόμενη 

Εγκύκλιο 6 (υπ’ αρ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών) δεν απαιτείται 

συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού μέσω του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.  

 

 

Οι βεβαιούντες την κλήρωση                                                 Η Διευθύντρια της Τ.Υ.       

-  Κοκορώνη Νεστορία     

-  Νιτσόλα Χιονία                                                       Παναγιωτάκου Παναγιώτα                                                                                                       

 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. πρωτ.: εσωτ.: 443/28-12-2020 πρακτικό κλήρωσης 

για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής 

Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2021 και  τις διατάξεις του  άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει. 
 

Ακολούθησε  η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων, 

η οποία έχει ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  

Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, 

ψήφισαν υπέρ του θέματος.  Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Α. Θεοφίλης ψήφισε λευκό.  
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Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. πρωτ.: εσωτ.: 443/28-12-2020 πρακτικό κλήρωσης, που αφορά στην ανάδειξη μελών 

της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών για το Έτος 2021,  αποτελούμενη από τους:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Σκορδάς Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. - Πρόεδρος  

- Μυτιληναίου Αναστασία, Χημικός Μηχανικός Π.Ε. -  Μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
- Νικολάου Ειρήνη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. - Πρόεδρος  

- Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. - Μέλος 

 

Το τρίτο 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 

Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που συντάσσεται 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα 

σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα 

αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.. 

 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  19-01-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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