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Νέα Φιλαδέλφεια    28/2/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 2686/4-3-2013 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 20/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών 
εργασιών-υπηρεσιών-µεταφορών (Π.∆. 28/80) 
έτους 2013». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 2481/6/27-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Κουτσάκης Μιχαήλ  
4) Παΐδας Αδαµάντιος και 5) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος    2) Καβακοπούλου Αγανίκη     
  3) Τάφας Ηλίας   και 4)  Κόντος Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 

• Σηµειώνεται ότι ο κ. Α.Παΐδας καταλαµβάνει, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10, την κενωθείσα θέση του τακτικού 
µέλους της πλειοψηφίας κ. Χ.Μπόβου, του οποίου η έγγραφη 
παραίτηση, µετά την παρέλευση µηνός από την κατάθεσή της στο 
γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου, θεωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 54 παρ. 4 του ανωτέρω Νόµου, ότι έχει γίνει οριστικώς 
αποδεκτή. 

  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 1860/14-2-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης επί του θέµατος :  
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Π.∆.28/80  ΕΤΟΥΣ 2013  

 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ.1δ του ∆ΚΚ 3463/2006 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 72 παρ. ε΄ του Ν. 3852/2010 η οικονοµική 
επιτροπή <καταρτίζει τους όρους, συντάσσει την διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για 
την διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήµονες>. 

Σύµφωνα µε το Ν. 4024/11 άρθρο 26 και το υπ΄αριθµ. 11468/24-9-
2012 έγγραφο περί εφαρµογής του, διενεργείται δηµόσια κλήρωση για την 
επιλογή των µελών που συγκροτούν τις επιτροπές µεταξύ όλων των 
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υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις, αποσκοπώντας στην 
αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων. 

Σας επισυνάπτουµε το υπ΄αριθµ. 1569/7-2-2013 πρακτικό της 
κλήρωσης για τις επιτροπές σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 . 

 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως:  
 
 

1) Συγκροτήσει επιτροπή ( ο πρόεδρος και ο γραµµατέας ορίζονται 
,µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους, µε την πράξη συγκροτήσής τους.) ,  
για την διεξαγωγή δηµοπρασιών  εργασιών-υπηρεσιών-µεταφορών σύµφωνα 
µε το Π.∆. 28/80 αποτελούµενη από µέλη της ή υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες για το έτος 2013. ∆εδοµένου ότι η επιτροπή πρέπει να είναι 
τριµελής καλείσθε όπως ορίσετε το τρίτο µέλος είτε εκ των µελών της 
επιτροπής, είτε εκ τρίτου υπαλλήλου. Ο ορισµός του τρίτου µέλους 
διενεργείται µε κλήρωση . 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ  

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΦ. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. 
 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΑΙΚ.  

 
 
2) Συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών εργασιών -Υπηρεσιών 
–µεταφορών σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 , ( ο πρόεδρος και ο γραµµατέας 
ορίζονται ,µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους, µε την πράξη συγκρότησής 
τους) ,    για το έτος 2013 ως εξής: 

 
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

          ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ  

ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΒΑΣ. 
 ΚΑΡΑΣΕΒ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
 ΠΑΡΑΣΚΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟ∆. 
 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝ.  

 
 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 6/2013 Πρακτικό της Επιτροπής.  
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Ακολούθως διενεργήθηκε κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων του ∆ήµου, για 
τον ορισµό του τρίτου τακτικού και του τρίτου αναπληρωµατικού µέλους της 
πρώτης επιτροπής. 
 
 
Από την κλήρωση αναδείχθηκαν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρασίνου κ.κ. 
Καπαρουνάκης Κωνσταντίνος, ως τακτικό µέλος, και Κορµπάκης 
Κωνσταντίνος, ως αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, αυτές  του άρθρου 26 του Ν. 4024/11, του 
Π.∆. 28/80, το αριθ. πρωτ. 1569/7-2-2013 πρακτικό κλήρωσης και µελέτησε 
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
1. Συγκροτεί την επιτροπή για την διεξαγωγή δηµοπρασιών  εργασιών-

υπηρεσιών-µεταφορών του ∆ήµου, σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 
αποτελούµενη από υπαλλήλους του ∆ήµου για το έτος 2013, µετά την 
διενεργηθείσα κλήρωση για την ανάδειξη του τρίτου τακτικού και 
αναπληρωµατικού µέλους καθώς και τον ορισµό του Προέδρου και 
Γραµµατέα αυτής, ως εξής : 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ  

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΤ.  
Πρόεδρος 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΦ.,  
Γραµµατέας 
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
µέλος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. 
Πρόεδρος 
 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΑΙΚ.  
Γραµµατέας 
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
µέλος 

 
 

2. Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών εργασιών -
Υπηρεσιών –µεταφορών του ∆ήµου σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80   για το 
έτος 2013 µετά τον ορισµό του Προέδρου και Γραµµατέα αυτής, ως 
εξής: 
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                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
          ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ  

ΚΑΡΑΣΕΒ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ, Πρόεδρος 
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΒΑΣ.  Γραµµατέας 
 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Μέλος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟ∆. Πρόεδρος 
ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ.  
Γραµµατέας 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝ.   Μέλος  

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  20/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. Ορισθέντα µέλη επιτροπής 
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