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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αριθ. Πράξης: 301
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 & ώρα 13:00΄, πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση,
της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr),
λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34η
Πρ. / 34η Συν. /19035/13-8-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη, πρόσκληση του Προέδρου.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ.
1) Χατζησαββίδη Αριστείδη - Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 441/20987/8-9-2020 απόφαση
Δημάρχου,
2) Κανλή Χρήστο - Αντιπρόεδρο,
3) Σακκαλόγλου Αγγελική - τακτικό μέλος,
4) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο - τακτικό μέλος,
5) Αλατσίδου Ελένη - τακτικό μέλος,
6) Τσουκαλά Παναγιώτη - τακτικό μέλος και
7) Καρβουνιάρης Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος.
Δε συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος - τακτικό μέλος, Τσομπάνογλου Φώτιος
– τακτικό μέλος και Χατζή Ελένη – τακτικό μέλος, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με
την υπ’ αριθμ. 34η Πρ. / 34η Συν. /19035/13-8-2021 πρόσκληση του Προέδρου.
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:
<<Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη
εκπόνησης μελετών του έργου «Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας».>>
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 18920/11-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Επειδή:
1) Πρόκειται να διενεργηθεί διαγωνισμός για την ανάληψη εκπόνησης των μελετών του έργου
«Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού 59.979,98€
πλέον ΦΠΑ.
2) Κατά παράγραφο 1, περ. στ΄, υποπερ. i, άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ως
έχει τούτο μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού (άρθρου 40, παρ. 1, Ν. 4735/2020), η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για «την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
3) Βάσει του Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 9α,γ η επιτροπή διαγωνισμού μελετών προϋπολογισμού
έως 1.000.000 € πλέον ΦΠΑ αποτελείται από δυο τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους
αναπληρωτές τους, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση
κατηγορίες εργασιών και ένα από τα μέλη με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Κατά παρ. 10
του αυτού άρθρου, προηγείται της κληρώσεως δημοσιοποίηση των στοιχείων του έργου στις ιστοσελίδες του.
Το παραγόμενο από την εφαρμογή αποδεικτικό έγγραφο αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης
της επιτροπής διαγωνισμού (υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 από 4.12.17 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 4841), παρ. 5.4.1 και 5.4.4). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26
του Ν. 4024/2011.
4) Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 17235 από 21.07.2021 ανακοίνωση για το εν θέματι διαγωνισμό και της
κλήρωσης της επιτροπής διενεργείας αυτού, η οποία ανηρτήθηκε στις ιστοσελίδες του Δήμου.
5) Η κλήρωση διενεργήθηκε την 27.07.2021 και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό,
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6) Εκδόθηκε το υπ’ αρ. 16180 από 08.07.2021 αίτημα ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ, μέσω
κληρώσεως, για το εν θέματι διαγωνισμό και τα αποτελέσματα αυτής κοινοποιήθηκαν με το υπ’ αρ.
17088/20.07.2021 έγγραφο του ΤΕΕ .
Σας υποβάλλομε συνημμένως το πρακτικό και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί της εγκρίσεώς του
και της συγκροτήσεως βάσει αυτού της εν λόγω επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
Τακτικά μέλη: Άννα Παπαδοπούλου (πρόεδρος)
Δήμος Νέας Ιωνίας
Αλεξάνδρα Ζαχαράκη
Δήμος Νέας Ιωνίας
Κρεμμύδας Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε
Αναπληρωματικά μέλη: Καμάρα Δήμητρα (πρόεδρος)
Δήμος Νέας Ιωνίας
Θεοφύλακτος Βασίλης
Δήμος Νέας Ιωνίας
Κανλής Στέλιος
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε
Ακολούθως, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της την 18920/11-8-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την
ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας
Ιωνίας και της συγκροτήσεως, βάσει αυτού, της εν λόγω Επιτροπής διαγωνισμού ως εξής:
Τακτικά μέλη: Άννα Παπαδοπούλου (πρόεδρος)
Δήμος Νέας Ιωνίας
Αλεξάνδρα Ζαχαράκη
Δήμος Νέας Ιωνίας
Κρεμμύδας Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε
Αναπληρωματικά μέλη: Καμάρα Δήμητρα (πρόεδρος)
Δήμος Νέας Ιωνίας
Θεοφύλακτος Βασίλης
Δήμος Νέας Ιωνίας
Κανλής Στέλιος
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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