
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4995/20-08-21 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Μητσογιάννης Νικ.  1.    Γκατζόγιας Παν.  

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Τσεργάς Κων/νος  

3. Ζαρδούκας Κων.                                   

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (20ο) «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων, όταν η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 € χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο 
το ΦΠΑ, για το 2021»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 158 ) 
   
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: […] στ)i.  Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη  διεξαγωγή 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 επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της  δημοτικούς ή ειδικούς 

επιστήμονες , υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» 
 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, εισηγείται των ορισμό μελών για την 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του 
ΦΠΑ για το έτος 2021. 
 
 

 Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: Ω03ΞΩΗ7-73Ι



 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους Τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ 1ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 
του Ν.4735/2020, τις διατάξεις  των άρθρων άρθρου 151, 136 & 159 του Ν.4412/2016, την 
εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

 Συγκροτεί   Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων όταν η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης, δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο 
του ΦΠΑ για το έτος 2021, αποτελούμενη από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ Γεωργία , Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Ε., υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γεωργία , Μηχανολόγων  Μηχανικών Π.Ε., υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ, 

ΜΕΛΟΣ 
3. ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο,  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Π.Ε., υπάλληλο  του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ, 

ΜΕΛΟΣ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 
1. ΔΟΞΑΝΗ  Ιωάννη, Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε., υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Θεμιστοκλή, Γεωπόνων Π.Ε., υπάλληλο του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ, 

ΜΕΛΟΣ 
3. ΓΑΙΤΑΝΟΥ  Ευφροσύνη,  Πληροφορικής Π.Ε., υπάλληλο  του  Δήμου ΤΕΜΠΩΝ,     

ΜΕΛΟΣ 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   158/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
           Μητσογιάννης Νικ. 
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