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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ.Αποφ. 116/2018                                                     

                        

Απόσπασμα  από το πρακτικό 11 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Κασσάνδρας στις 29/03/2018.     

 

Θέμα: Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο 

«Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου 

Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 160/2017). 

 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 29η του μηνός Μαρτίου 

του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας 

σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 5010/23-03-2018 και 5208/28-03-2018 

έγγραφες προσκλήσεις του Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκαν στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Θωμάς Κοντός, προς 

αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της πλειοψηφίας Πούλιου Σπυρίδωνα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις". 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε 

σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ      1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 

2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ                                       2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  

3. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ (1ο αναπλ. μέλος)               3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 

4. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ  

                                                                                     
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δήμητρα Γιάνναρου, για την τήρηση των 

πρακτικών.  

Στο 7ο θέμα  το οποίο τέθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 μετά από τη συναίνεση του Προέδρου της Ο.Ε. και ομόφωνη 

συναίνεση από το Σώμα, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ως εξής:  

«Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 93/2018 απόφαση, όρισε την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν 

θέματι έργου, τα μέλη της οποίας είναι τέσσερις υπάλληλοι του Δασαρχείου Πολυγύρου, οι οποίοι 

ορίσθηκαν μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε βάση της απόφασης ΔΝΣ/6103/ΦΝ466 ΦΕΚ 

4841Β/29-12-2017 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ειδικότητας ΠΕ Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος και τρία μέλη τα οποία ορίσθηκαν από άλλους κοινωνικούς φορείς 

σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 221 του   Ν. 4412/2016. 

Με την αριθ. 97/2018 απόφασή της, ορίσθηκε ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η Τρίτη 03-04-2018.   

Το Δασαρχείο Πολυγύρου με το 4531/28-03-2018 έγγραφό του μας διαβίβασε αναφορά των μελών 

της Επιτροπής στην οποία αναφέρεται ότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΔΝΣ/6103/ΦΝ466 ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 «Ως πρόεδροι των 

επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ 
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Μηχανικών.» και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου «Στις κληρώσεις των επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων της παρ. 8.β 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.» 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «…Για τη 

νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός με πράξη όλων των μελών (τακτικών 

και αναπληρωματικών)…» 

Με βάση τα παραπάνω ο ορισμός της Επιτροπής δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται και πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση ορισμού επιτροπής, μετά από κλήρωση που θα 

πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, και να ορισθεί νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η Τρίτη 24-04-2018 και ώρα 10:00 π.μ.».   

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

2) Tο άρθρο 221 παρ. 8 β) του Ν.4412/2016  

3) Την Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΔΝΣ/6103/ΦΝ466 ΦΕΚ  

    4841Β/29-12-2017) 

4) Την εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

                                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα 

Ορίζει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου  

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και  

πάρκων Δήμου Κασσάνδρας», την 24-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για τους λόγους  

που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2018 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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