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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 138/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 12/09-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συγκρότηση ή μη Επιτροπής διαγωνισμού σε 
ετήσια βάση(έτος 2021) για τις συμβάσεις έργων που συνάπτει ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021  και ώρα 12:00 
(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-03-2021(ΑΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6927/05-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας     2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου κ. Άγγελος Πανούσης καθώς και ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου κ. Αναστάσιος 
Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκαν. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε κατά τη συζήτηση των δυο πρώτων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης, η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου κα 
Πλιούση Θεοπούλα.  
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 134/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 6207/29-03-2021 έγγραφό του, 
μας παραθέτει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σε ετήσια βάση (έτος 2021) για τις 
συμβάσεις έργων που συνάπτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, όταν ως κριτήριο 
ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

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». 
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Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 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. 

 

Επίσης στην παρ.8 του άρθρου 108 του Ν.4782/21 αναφέρει: 
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η 
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή 
TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους 
στο μητρώο της περ. ζ’, (Μη.Μ.Ε.Δ.) με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που 
προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 
Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα 
που μπορούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή: 
 

1. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, πολιτικός μηχανικός ΠΕ 
2. Αναγνωστοπούλου Γεωργία, πολιτικός μηχανικός ΠΕ 
3. Τσομίδου Άννα, μηχανολόγος μηχανικός ΠΕ 
4. Τζούνη Ιωάννα, πολιτικός μηχανικός ΤΕ 
5. Πάτσης Χρήστος, τοπογράφος μηχανικός ΤΕ 
6. Μεντζίνης Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός ΤΕ 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του 
Ν.4782/21, την Επιτροπή διαγωνισμού σε ετήσια βάση (έτος 2021) για τις συμβάσεις 
έργων που συνάπτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται 
η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε : Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις  παρ. 3 και 8 του άρθρου 108 του Ν.4782/2021. 

4. Την υπ’αριθμ. 6207/29-03-2021 του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Τεχνικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού σε ετήσια βάση (έτος 2021), για τις 

συμβάσεις έργων που συνάπτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, όταν ως κριτήριο ανάθεσης 

χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει 

τιμής.  Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα: 

 

Για τη λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 108 του Ν.4782/2021. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 138/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Μεντζίνης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πρόεδρος 
2 Κανελλόπουλος  Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Μέλος 
3 Τσομίδου Άννα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 Αναπληρωματικά Μέλη  
1 Αναγνωστοπούλου  Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος 
2 Πάτσης Χρήστος,, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ Μέλος 
3 Τζούνη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Μέλος 
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