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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 27/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 3/29-01-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση οργάνων διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων Δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 
117 του Ν.4412/2016. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 10:00 (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, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1467/25-01-2021 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. Παρισόπουλος Γεώργιος  

     (αναπληρωματικό μέλος) 
2. Ζιακούλης  Ηλίας    
 

2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

3. Λαζαρίδης Αριστείδης      
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής 
       (προσήλθε κατά τη συζήτηση  

του 4ου θέματος ημ.διάταξης) 
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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 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία(3) 
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 13/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 

«Θέτουμε υπόψη σας: 

Α. Τις διατάξεις των παρ.1 έως 7 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, στις οποίες ορίζονται τα 
ακόλουθα: 

« 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,  
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας,  
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως 
επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 
έκπτωσης του αναδόχου και  
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.  
 
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης 
της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). 
Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την 
πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο 
όρο των προτάσεων.  
 
3. 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 

ΑΔΑ: 91ΣΜΩΗΖ-ΡΞΞ



3 
 

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.……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με 
τα ανωτέρω. 
 
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές 
μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την 
εκτέλεση της σύμβασης...…………………………………………………... ……………… 
6. 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.  
7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος 
του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.» [Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του  Ν. 4412/2016, σχετικά 
με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 344 αρχίζει 6 μήνες μετά 
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου», ………… 

 
Β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται οι 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα το άρθρο 1 περ. στ όπου αναφέρεται ότι 
« Αποφασίζει για: ι) 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.  
 
Γ) Τις διατάξεις του εδ.ε παρ.11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 στις οποίες ορίζεται δυνητικά ότι 
«για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορεί να διενεργούν  κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011». 
 
Δ)Τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2021. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω  παρακαλούμε να συγκροτήσετε την επιτροπή διαγωνισμού προμηθειών 
και εργασιών , η οποία θα αποτελείται από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους ως τακτικά μέλη με τους 
αντίστοιχους αναπληρωτές. 
 
Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια 
βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων αν τούτο 
κριθεί σκόπιμο. 

 
Σας παραθέτουμε την πρότασή μας: 
 
Α. Για την επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 27 & 117 του Ν. 4412/2016, μέχρι του  
ποσού των 60.000,00€ (συνοπτικός διαγωνισμός): 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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2 ΤΣΑΜΕΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
2 ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
Β. Για την επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 27 & 117 του Ν. 4412/2016, άνω του 
ποσού των 60.000,00€ (ανοικτός ή διεθνής διαγωνισμός): 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
3 ΓΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται από το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 
 
Από τις παραπάνω Επιτροπές το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί 
χρέη προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής.  
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρούν κατά αντιστοιχία τα τακτικά μέλη. 
Η θητεία των επιτροπών θα είναι ετήσια και λήγει στις 31/12/2021 .  
 
Για τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 
2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» που διέπουν τα συλλογικά όργανα 
της Διοίκησης. 
 
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιηθεί με αποδεικτικό στα παραπάνω τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη με την επιλογή τους. 
 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε, βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
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4. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την λίστα των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλλήλων. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 

 
Συγκροτεί, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, τις κάτωθι 
επιτροπές: 
 

Α. Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και υπηρεσιών των άρθρων 27 & 117 του Ν. 4412/2016, μέχρι του ποσού των 
60.000,00€ (συνοπτικός διαγωνισμός): 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
2 ΤΣΑΜΕΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
2 ΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
Β. Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και υπηρεσιών των άρθρων 27 & 117 του Ν. 4412/2016, άνω του ποσού των 
60.000,00€ (ανοικτός ή διεθνής διαγωνισμός): 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
3 ΓΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται από το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 
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Από τις παραπάνω Επιτροπές το πρώτο κατά αύξοντα αριθμό τακτικό μέλος θα εκτελεί 
χρέη προέδρου και συντονιστή της Επιτροπής.  
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρούν κατά αντιστοιχία τα τακτικά μέλη. 
Η θητεία των επιτροπών είναι ετήσια και λήγει στις 31/12/2021.  
 
Για τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 
2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» που διέπουν τα συλλογικά όργανα 
της Διοίκησης. 
 
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κοινοποιηθεί με αποδεικτικό στα παραπάνω τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη με την επιλογή τους. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 27/2021 
 

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  
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