
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 28ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3773/23-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  5Ο Η.Δ. 

Σύσταση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμών 

συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρ. 221) 

σύμφωνα με τις οποίες, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση. Προϋπόθεση για τη διενέργεια 

της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή 

κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ 

4841 Β/29-12-2017) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Υποδομών. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται κατά 
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την κρίση της να ορίσει μια επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός  

υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται οι: 

Τακτικά Μέλη 

1. Αικατερίνη Πισιώτα, τακτικό μέλος (χρήστης) 

2. Αγγελική Δεληγιώργη, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Δήμητρα Σταύρου, αναπληρωματικό μέλος (χρήστης) 

2. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, αναπληρωματικό μέλος 

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 (ΦΕΚ 4841 Β/29-12-2017) απόφασης 

του Υπουργού Μεταφορών & Υποδομών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την σύσταση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμών 

συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 

2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ως ακολούθως: 

Τακτικά Μέλη 

1. Αικατερίνη Πισιώτα, τακτικό μέλος (χρήστης) 

2. Αγγελική Δεληγιώργη, τακτικό μέλος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Δήμητρα Σταύρου, αναπληρωματικό μέλος (χρήστης) 

2. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, αναπληρωματικό μέλος 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

28ην Μαρτίου 2018. 

Ψυχικό, 3-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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