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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ετήσιας 

Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως α) έργων προϋπολογισμού 

κάτω του ποσού του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων 

προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύουν και γ) μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
14.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
3711/9-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 34/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4336/16-2-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 14.2.2018 
Συνεδρίασης Νο. 3/2018 του Δ.Σ. του 
Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Πλάτανος  Ελευθέριος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Παπανικολάου  Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

ΑΔΑ: ΩΤΔΜ46ΜΩ0Ι-Δ09



 3 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Ν.Ανανιάδης, Γ.Καλύβης και η κα Χ.Ρόκου προσήλθαν στη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.. 

 Ο κ. Χ.Αγγελής προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 4ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 8ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 
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συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

8ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3476/7-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

Θέμα : Συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ετήσιας Επιτροπής 

Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως α) έργων προϋπολογισμού κάτω του 

ποσού του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων προϋπολογισμού κάτω των 

ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και γ) μελετών και παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  

  

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για 

λήψη σχετικής απόφασης συγκρότησης κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 

ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως α) έργων προϋπολογισμού 

κάτω του ποσού του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων προϋπολογισμού κάτω 

των ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και γ) μελετών και παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το (ΦΕΚ 352 Β’/09-02-2017), «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», όπως εγκρίθηκε με την 

απόφαση αριθμ. 3134/1143 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε η π’ αριθμ. 206/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου περί τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
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3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) περί Δημοσίων Έργων. 

4. Την υπ’ αριθμ. 262/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας 

Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018. 

5. Την υπ’ αριθμ. 275/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας 

Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 

για το οικονομικό έτος 2018. 

6. Το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να 
συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται 
από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου 
και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. 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. 
β) 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 
αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄. 

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. 

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. 
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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 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.». 

1. Σύμφωνα με το αρ. 221 του Ν. 4412/2016 (παρ. 9) «ειδικά στις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, 
ισχύουν και τα ακόλουθα:   
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα 
Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή 
Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί 
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου που 
έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση 
σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.  
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε 
μέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση 
είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη 
είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία 
και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των 
οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.  
γ) Ένα 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 
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δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από 
την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..  
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και 
εξειδικευμένο αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να 
πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των όσων 
ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.  
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η΄ της 
παραγράφου 8.». 

2. Το άρθρο 376 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Μέχρι την 
έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η’ της παρ.8 του άρθρου 221, 
στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 
Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από 
τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα 
προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 
221, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, 
δεν ανατίθενται συμβάσεις δημόσιων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 
50.». 

3. Το με α.π.  …………… έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α. για τον ορισμό εκπροσώπων, για 
τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων. 

4. Το με α.π.  ……………………… έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ για τον ορισμό 
εκπροσώπων, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων. 

5. Το με α.π. ……………………… έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπων, 
για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  

 
Για ενημέρωση του Δ.Σ. επίσης σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προγραμματίζει τη δημοπράτηση 

έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του και υπάρχει 

η ανάγκη για συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 Ετήσιων 

Επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών α) έργων προϋπολογισμού κάτω του 

ποσού του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων προϋπολογισμού κάτω των 

ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 και γ) μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Ισχύει το αρ. 221 του Ν.4412/2016 περί συγκροτήσεως των Ετήσιων Επιτροπών 

Διαγωνισμού. 

 
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείτε το Δ.Σ. όπως προβεί : 

α) Στην Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση 

Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) η οποία προέκυψε μετά 

από κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 

26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του Ν.4412/2016) και αποτελείται από τους κ.κ. 
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1. Αθανασιάδη Αναστάσιο – Μάριο, Τοπογράφο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, 

πρόεδρος 

2. Ασημάκη Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Παπαδοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωτής προέδρου 

2. Μανή Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωματικό μέλος 

3. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωματικό μέλος 

 
 

β) Την Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων 

προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 η οποία προέκυψε μετά 

από κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του Ν.4412/2016) και αποτελείται από 

τους κ.κ. 

1. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Μανή Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικός στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Κακάτσου Χαρίκλεια, Αρχιτέκτων Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

4. Κολοβού Εύα, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

5. Ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3550/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

6. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3549/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

7. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-02-

2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Παπαδοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ασημάκη Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

4. Αθανασιάδη Αναστάσιο – Μάριο, Τοπογράφο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

5. Ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. α.π. 

3550/07-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 
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6. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3549/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

7. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-02-

2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

 
γ) Την Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση 

Μελετών και Παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, η οποία προέκυψε μετά από κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016), και αποτελείται από τους κ.κ. 

1. Κολοβού Εύα, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-02-

2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων 

της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Κακάτσου Χαρίκλεια, Αρχιτέκτων Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-02-

2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπων της, 

για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

 
  
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.   
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Το (ΦΕΚ 352 Β’/09-02-2017), «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», όπως εγκρίθηκε με την 

απόφαση αριθμ. 3134/1143 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
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οποία εγκρίθηκε η π’ αριθμ. 206/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου περί τροποποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

 Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) περί Δημοσίων Έργων. 

 Την υπ’ αριθμ. 262/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας 

Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018. 

 Την υπ’ αριθμ. 275/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας 

Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 

για το οικονομικό έτος 2018. 

 Το άρθρο 376 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Μέχρι την 
έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η’ της παρ.8 του άρθρου 221, 
στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 
Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από 
τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα 
προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 
221, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, 
δεν ανατίθενται συμβάσεις δημόσιων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 
50.». 

 Το με α.π.  …………… έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α. για τον ορισμό εκπροσώπων, για 
τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων. 

 Το με α.π.  ……………………… έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ για τον ορισμό 
εκπροσώπων, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων. 

 Το με α.π. ……………………… έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπων, 
για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  
 

  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 (19 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 

 
Τη σύσταση των κατωτέρω ετήσιων επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών στα 

πλαίσια του προγραμματισμού του Δήμου για τη δημοπράτηση έργων, μελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που έχουν 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του και της υπάρχουσας ανάγκης για 

τη συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 Ετήσιων Επιτροπών για τη 

διεξαγωγή διαγωνισμών α) έργων προϋπολογισμού κάτω του ποσού του 

1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 
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του Ν. 4412/2016 και γ) μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

 

α) Την Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων 

προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) η οποία προέκυψε μετά από 

κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 26 

του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του Ν.4412/2016) και αποτελείται από τους κ.κ. 

 

1. Αθανασιάδη Αναστάσιο – Μάριο, Τοπογράφο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, 

πρόεδρος 

2. Ασημάκη Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Παπαδοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωτής προέδρου 

2. Μανή Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωματικό μέλος 

3. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, αναπληρωματικό μέλος 

 
 

β) Την Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων 

προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 η οποία προέκυψε μετά 

από κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του Ν.4412/2016) και αποτελείται από 

τους κ.κ. 

1. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Μανή Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικός στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Κακάτσου Χαρίκλεια, Αρχιτέκτων Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

4. Κολοβού Εύα, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

5. Ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 

3550/07-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

6. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 

3549/07-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου. 

7. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 
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        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Παπαδοπούλου Γεωργία, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ασημάκη Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

4. Αθανασιάδη Αναστάσιο – Μάριο, Τοπογράφο Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, 

μέλος 

5. Ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. α.π. 

3550/07-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

6. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 

3549/07-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου. 

7. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

 
γ) Την Σύσταση Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση 

Μελετών και Παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, η οποία προέκυψε μετά από κλήρωση για τα μέλη της ΔΤΥΔΝΦΝΧ, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016), και αποτελείται από τους κ.κ. 

 

1. Κολοβού Εύα, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Σγουράκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

        Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Κακάτσου Χαρίκλεια, Αρχιτέκτων Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, πρόεδρος 

2. Λίτσα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό στη ΔΤΥΔΝΦΝΧ, μέλος 

3. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα οριστεί σε απάντηση του με α.π. 3548/07-

02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον ορισμό 

εκπροσώπων της, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   34/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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