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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   Μαρκόπουλο, 18-03-2021 
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                              

       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ  Αρ. Πρωτ.     : 5099 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης / 16.03.2021 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

 
            Αρ. Αποφ. 86/2021   

 
 

 
 
 

 
 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Λήψη απόφασης για 

συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ».  

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 16η του μηνός Μαρτίου, 

έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ’ 

αριθμόν 4577/12.03.2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, 

που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αλλαγιάννης Κων/νος Δήμαρχος ως Πρόεδρος  

2) Κολιαβασίλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος 

3) Αϊδινιώτης Ιωάννης Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος 
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4) Μαντάλα Καλή Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

5) Στρατουδάκης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαντάλα Μαρία Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 

2) Πολίτης Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος 

Τον Δημοτικό Σύμβουλο και τακτικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, κ. Κουβέλη Αλέξανδρο, αναπληρώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Στρατουδάκης 

Ιωάννης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική 

Υπάλληλο. 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: “Λήψη απόφασης για 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»”, εξέθεσε στην 

Οικονομική Επιτροπή τα εξής: 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας θα διενεργήσει ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του Δήμου Μαρκοπούλου, 

προϋπολογισμού 2.700.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%).  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 2η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
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αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, 

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή 

των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 

επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες».  

Β. Την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016) 

«Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 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 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». 

Γ. Την παρ.6 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016: «Για τη συγκρότηση 

και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου». 

Δ. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής 

– ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο 

της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:  

αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με 

τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της 

παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που 

προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών. 

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της 

Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της 

περίπτωσης στ΄. 
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γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

(TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα 

του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.  

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων 

εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με 

τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν 

πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και 

αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον 

υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις».   

Ενώ επίσης στην παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ορίζεται 

ότι: «γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την 

αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. δ) Στις περιπτώσεις του 

άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 

υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της 

επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση.  

ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη 

διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των 

εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά 

την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι 

και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την 

άσκηση των καθηκόντων τους. στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα 

Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι εργοληπτικές 

οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες 

διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας 

διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που 

καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η 

αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της 

αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο 

συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται 

αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της 

προηγούμενης περίπτωσης ε΄. ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που 

εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή 

σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους 
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αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή. η) Συνιστάται και τηρείται στη 

Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών 

Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό 

εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή 

αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των 

Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο 

Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα 

των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με 

τα παραπάνω αναγκαίο θέμα».  

Επίσης, στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ορίζεται 

ότι: «Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 

προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα 

του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό 

σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του παρόντος, 

μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η΄ της 

παραγράφου 8 του παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση 

την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα 

προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του παρόντος κατά περίπτωση. Άρνηση 

εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και 

διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226)».  

Στο ΦΕΚ αρ. 4841/29-12-2017 τεύχος Β΄, που δημοσιεύτηκε η 

αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου 

μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

Ιδιαίτερα, στα άρθρα 4.2, 4.3 και 4.4 της ίδιας απόφασης ορίζεται 

ότι: «2. Στις κληρώσεις των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων Έργων της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και 

δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 9.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

τουλάχιστον δύο μέλη θα ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών. 3. Ως 
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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».  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

δημοπράτηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», κι εφόσον η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης έργου 2.700.000 € έργου υπερβαίνει το 1.000.000 €, 

χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, θα πρέπει να προβούμε στην 

συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.  

Από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε 

μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης στο ΜΗ.ΜΕΔ. προέκυψαν οι τεχνικοί 

υπάλληλοι για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ», όπως αναγράφονται στο mimed-ecb-a-4-id-aa-8861-eba-2021-03-

02-16:00:00.000000 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η 

εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της 

απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών. (άρθρο 5.4 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τεύχος Β΄).  

Επίσης, με τα αρ. πρωτ. 3856/2-3-2021 προς την ΠΕΔ. Αττικής, 

3855/2-3-2021 προς το Τ.Ε.Ε. και 3854/2-3-2021 προς το ΣΑΤΕ, έγγραφα 

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ζητήθηκαν από τους παραπάνω φορείς ο 

ορισμός εκπροσώπων τους στην επιτροπή διαγωνισμού. 

Οι αναφερόμενοι φορείς απέστειλαν εγκαίρως τις κάτωθι επιστολές 

τους, που ορίζουν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Η ΠΕΔ.Αττικής 

απέστειλε το με αρ. πρωτ. 247/9-3-2021 έγγραφό της, το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε το με αρ. πρωτ. 5474/11-3-2021 έγγραφό 

του και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΣΑΤΕ 

απέστειλε το αρ. πρωτ. 36401/3-3-2021 έγγραφό του.  
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Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Πόρτο Ράφτη Α’ Φάση», που εμπίπτει στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της 

παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 θα αποτελείται από: 

 

 

Αναπληρωματικά μέλη  

 

ΠΑΓΩΝΑ 

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ 

ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΝΑΡΑ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Εργολήπτης Δημοσίων 

έργων ΣΑΤΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  Εκπρόσωπος ΠΕΔΑ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπρόσωπος ΤΕΕ         

 

      Τακτικά Μέλη  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ 

ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 
ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΤΣΙΑΒΡΑΣ    

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ    

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Εργολήπτης Δημοσίων έργων  

ΣΑΤΕ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

Εκπρόσωπος  ΠΕΔΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή 

απόψεων για την ανάγκη ανάδειξης μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη 

συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

προαναφερόμενα στοιχεία καθώς επίσης την υπ’ αριθμ. 2668/18-2-2021 

διακήρυξη του έργου, τις διατάξεις του Ν4412/2016, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν.4674/2020 καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 40 παρ. στ του Ν.4735/2020,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το από mimed-ecb-a-4-id-aa-8861-eba-2021-03-02-16:00:00.000000 

ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την 

ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) 

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

Β) Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, 

που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με 

τον παρακάτω ονομαστικό πίνακα: 
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Αναπληρωματικά μέλη  

 

ΠΑΓΩΝΑ 

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ 

ΤΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΝΑΡΑ 

ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Εργολήπτης Δημοσίων 

έργων ΣΑΤΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  Εκπρόσωπος ΠΕΔΑ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπρόσωπος ΤΕΕ         

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ» ορίζεται ο κος Γεώργιος Σπυράντης, τεχνικός υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

      Τακτικά Μέλη  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ 

ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 
ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΤΣΙΑΒΡΑΣ    

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ    

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Εργολήπτης Δημοσίων έργων  

ΣΑΤΕ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

Εκπρόσωπος  ΠΕΔΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με αναπληρωτή του, την κα 

Παγώνα Αμπλιανίτη, τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του 

έργου της. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί αμελλητί σε όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.    

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2021. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση. 

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
   

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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