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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ)». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου 

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 Τα θέματα 2ο και 3ο  της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι 

συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση εκ παραδρομής.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ.11456/3-11-2022 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 

«….ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ              ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 248/2022 
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Φ.Π.Α) 

  

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξη της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική 

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) 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.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016) «Δημόσιες 

συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι: «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. […] 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.»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις επιτροπές διαγωνισμού έργων: «όταν 

ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η 

επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή 

ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο 

μητρώο της περ. ζ', με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις 

υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που 

διενεργεί τον διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας 

αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, όπως 

προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της 

περ. η’ της παρούσας είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις 

διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις 

οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 

μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της 

αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων 

(Μη.Μ.Ε.Δ.).»  

 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’ 4841/2017) απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του 

Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
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και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) της 

παρ. 8.η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»ορίζεται ότι:  

«3. Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών».  

4. Γενικά κατά τη συγκρότηση των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, 

στην σχετική απόφαση ως πρόεδρος θα ορίζεται ο έχων την υψηλότερη βαθμίδα των 

Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρούμενης της πρόβλεψης των παρ. 2 και 3».  

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ              

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, θα πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.  

Οι υπάλληλοι του Δήμου Δοξάτου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών 

Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.), και 

διαθέτουν εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση σχετική με τις υπό ανάθεση κατηγορίες 

εργασιών είναι: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

1 Ντάπα Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Καραγαϊτάνη Γιαννούλα ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής& Διοίκησης  

3 Τσεγγελίδης Φίλανδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

4 Γκαρμπούνης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων 

 

Καθώς οι ανωτέρω υπάλληλοι του Δήμου Δοξάτου δεν επαρκούν για την 

συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, με το από  11233/11-10-2021 έγγραφο του 

Δήμου Δοξάτου, ζητήθηκε η υπόδειξη ορισμού μελών από τον Δήμο Κ.Νευροκοπίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 περ.α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Οι 

εγγεγραμμένοι στο (Μη.Μ.Ε.Δ.) υπάλληλοι του Δ.Κ.Νευροκοπίου σύμφωνα με το 

υπ’αριθμ.6878/2021 έγγραφο του Δ.Κ.Νευροκοπίου είναι: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

1 Μπεγλερίδης Ηλίας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

2 Μπόσκου Χρυσάνθη ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3 Παπαστεργίου Γεώργιος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

4 Χαρισμίδου Ευθυμία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

5 Χατζηστεφάνου Κων/νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου αποτελούμενη από: 

Τακτικά μέλη  Ειδικότητα  

1  Ντάπα Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Τσεγγελίδης Φίλανδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3  Καραγαϊτάνη Γιαννούλα ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  

Αναπληρωματικά μέλη  

1 Χαρισμίδου Ευθυμία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ.Νευροκοπίου 

2 Χατζηστεφάνου Κων/νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ.Νευροκοπίου 

3 Γκαρμπούνης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων Δήμου Δοξάτου 

Πρόεδρος της επιτροπής με βάση τα ανωτέρω ορίζεται η Ντάπα Ελένη τεχνικός 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών που έχει την υψηλότερη βαθμίδα, με 

αναπληρώτρια την Χαρισμίδου Ευθυμία τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ πολιτικών 

μηχανικών, που έχει την ίδια βαθμίδα.  

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η 

Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της: 

- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
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- την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα αυτής  

Καλείτε να αποφασίσει σχετικά.……» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να 

τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Tην συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ), ως κάτωθι: 

 

Τακτικά μέλη  Ειδικότητα  

1  Ντάπα Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 Τσεγγελίδης Φίλανδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3  Καραγαϊτάνη Γιαννούλα ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  

Αναπληρωματικά μέλη  

1 Χαρισμίδου Ευθυμία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ.Νευροκοπίου 

2 Χατζηστεφάνου Κων/νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ.Νευροκοπίου 

3 Γκαρμπούνης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων Δήμου Δοξάτου 

Πρόεδρος της επιτροπής με βάση τα ανωτέρω ορίζεται η Ντάπα Ελένη τεχνικός 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών που έχει την υψηλότερη βαθμίδα, με 

αναπληρώτρια την Χαρισμίδου Ευθυμία τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ πολιτικών 

μηχανικών, που έχει την ίδια βαθμίδα.  

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η 

Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 248/17-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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