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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης/12-3-2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221,
του Ν.4412/2016.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
5379/8-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

Απόντες
1.
2.
3.
4.

Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Λαζαρίδης Γεώργιος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτησή του.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
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Σας καλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του
Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες», να αποφασίσουμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού
του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ &
ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του
Ν.4412/2016.
Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 89/5-3-2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Έργων αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική
επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Στην παρ. 3 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016)
«Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα
αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου
συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε
ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο
όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα
αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις
αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και
έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που
αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών
οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά
προέρχονται».
Στην παρ.6 του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, ορίζεται ότι: «Για τη
συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές,
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του
Ν.4412/2016: «όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα
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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 (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 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 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».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του
Ν.4412/2016: «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».
Επίσης, στην παρ. 10, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, ορίζεται ότι:
«Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται
η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του
έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση
διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων
της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του παρόντος, μεταξύ των τεχνικών
υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι
οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του παρόντος
κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα
του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)».

Στο ΦΕΚ αρ. 4841/29-12-2017 τεύχος Β΄, δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ
466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση,
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.η του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016.
Ιδιαίτερα, στα άρθρα 4.3 και 4.4 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι:
«3. Ως πρόεδροι των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 ορίζονται μέλη κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών».
4. Γενικά κατά τη συγκρότηση των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών, στην σχετική απόφαση ως πρόεδρος θα ορίζεται ο
έχων την υψηλότερη βαθμίδα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ τηρούμενης της
πρόβλεψης των παρ. 2 και 3».
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Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου η Υπηρεσία
να προχωρήσει
στη
δημοπράτηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
(ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου
είναι 459.677,42 € και δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €, χωρίς να συνυπολογίζεται το
κονδύλιο του ΦΠΑ, προέβει στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης προέκυψαν οι τεχνικοί υπάλληλοι
για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», όπως αναγράφονται στην
«ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:
mimed-ecb-a-2-id-aa-2869-eba-2019-02-28-09:30:00.000000»
ηλεκτρονικό
έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της
κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (άρθρο 5.4 της αριθμ.
ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ
4841/29-12-2017 τεύχος Β΄).

Οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. τις διατάξεις του Ν.2690/1999
4. την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τεύχος Β΄)
5. την αρ. 2/ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών
6. την αρ. 6/Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών
7. την «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-2-id-aa-2869-eba-2019-02-2809:30:00.000000» ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής
κλήρωσης, για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη (τακτικά και
αναπληρωματικά) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Προτείνεται

Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», που εμπίπτει στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8,
του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από:
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Α/Α
1

Τακτικά μέλη
ΧΑΪΔΩ ΜΠΕΚΑ - ΒΕΚΑ

2

ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

3

ΣΟΥΣΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

1

Αναπληρωματικά Μέλη
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ

2

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΕΛΑ

3

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Ιδιότητα
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999 2313318477 c.beka@thessaloniki.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1984 2313309044 ekaraman@damt.gov.gr Γ
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1979 1980
2313318331
s.anastasiadou@thessaloniki.gr Γ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1997 1998
2310402241 dimibaka@kssy-the.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2000
2313309043 filame@damt.gov.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999
2313309047 tkalaitz@damt.gov.gr

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η «ΧΑΪΔΩ ΜΠΕΚΑ - ΒΕΚΑ ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999 2313318477 c.beka@thessaloniki.gr
Γ» τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη
βαθμίδα.
Αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η «ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1997 1998 2310402241
dimibaka@kssy-the.gr Γ» τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που
έχει την ίδια ή την αμέσως κατώτερη βαθμίδα.
Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.Την παραπάνω εισήγηση
2.Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Την περ.β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 89/5-3-2019 εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΠΑΛΙΟΥ & ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», ως εξής:

Α/Α
1

Τακτικά μέλη
ΧΑΪΔΩ ΜΠΕΚΑ - ΒΕΚΑ

2

ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

3

ΣΟΥΣΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

1

Αναπληρωματικά Μέλη
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ

2

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΕΛΑ

3

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Ιδιότητα
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999 2313318477 c.beka@thessaloniki.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1984 2313309044 ekaraman@damt.gov.gr Γ
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1979 1980
2313318331
s.anastasiadou@thessaloniki.gr Γ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1997 1998
2310402241 dimibaka@kssy-the.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2000
2313309043 filame@damt.gov.gr Γ
ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999
2313309047 tkalaitz@damt.gov.gr

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η «ΧΑΪΔΩ ΜΠΕΚΑ - ΒΕΚΑ ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1999 2313318477 c.beka@thessaloniki.gr
Γ» τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που έχει την υψηλότερη
βαθμίδα.
Αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η «ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1997 1998 2310402241
dimibaka@kssy-the.gr Γ» τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, που
έχει την ίδια ή την αμέσως κατώτερη βαθμίδα.
Η Επιτροπή διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 42/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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