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ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  39ης /29-12-2020   ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής    Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

248/2020 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ.213/2020 απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής για τη Συγκρότηση της  Επιτροπής 
Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021. 
 
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα Τρίτη 29    Δεκεμβρίου    2020   και ώρα  από 13.30  μ.μ. έως 
14.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου , έλαβε χώρα η 
δια περιφοράς TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βισαλτίας ,ύστερα από την αριθμ.πρωτ.14.450/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του   
Προέδρου της ,η   οποία  επιδόθηκε   και  δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα  με τις 
διατάξεις του άρθρου  75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018), της  παρ.1 του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των 
υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020, υπ΄αριθ.163/33282/29-05-
2020, υπ΄αριθ.60249/22-09-2020  και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και των  Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  ,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-
2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952 , ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-2020  ΚΥΑ. 
 
Επιπλέον στην ανωτέρω πρόσκληση  παρέχονταν σαφείς οδηγίες προς τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής  ,  για τον τρόπο ψηφοφορίας , ως εξής : 
Η συνεδρίαση θα αρχίσει από 13.30   μ.μ. και θα διαρκέσει  μέχρι και 14.00 μ.μ. 
Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται τα τακτικά μέλη  που θα συμμετέχουν στην 
συνεδρίαση να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων  και να ψηφίσουν θετικά 
ή αρνητικά επί των εισηγήσεων  που τους έχουν  αποσταλεί .  
Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της σταθερής τηλεφωνίας . 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, παρούσας της Ειδικής 
Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικής Υπαλλήλου κ. Γεωργίας 
Κολοκυθά, του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού , επικοινώνησε τηλεφωνικά με 
όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά  η 
νόμιμη απαρτία για τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής  και στη συνέχεια  για 
την τηλεφωνική ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.           

    Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) και των  αριθ. 18318/13-3-2020  και 
υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 διευκρινιστικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ, αφού σε 
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν δηλώνοντας παρόντα 
(7) και απόντα (0) και ονομαστικά οι: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
          
α/α 

Ονοματεπώνυμο  Μέλος   

1 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος  
 

Δήμαρχος  

2 ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος-
Αντιπρόεδρος  
 

Αντιδήμαρχος  

3 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Αντιδήμαρχος  

4 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

5 ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ  τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τακτικό μέλος 
 

Δημοτικός 
Σύμβουλος   

 
          Η Οικονομική Επιτροπή , συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
τακτικών μελών  7 συμμετείχαν τα  7 ), και με τη συμμετοχή τους στην δια περιφοράς 
ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
Παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Αθανάσιου Μασλαρινού,   
και  της Ειδικής Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής ,τυπικώς κηρύχθηκε η 
συνεδρίαση, και ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία  με τα συμμετέχοντα τακτικά  
μέλη της Επιτροπής.   
        Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης θέτει για συζήτηση ΕΚΤΟΣ ημερήσιας τo  παρακάτω θέμα :  

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ανάθεσης  της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων  Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ και Δ.Ε.ΤΡΑΓΙΛΟΥ  για 2 μήνες 
» , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016.   
Εισηγητής:O Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής . 
Ακολούθησε ψηφοφορία για το κατεπείγον του θέματος  ως εξής : 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.     
 
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Μασλαρινός    
αναγιγνώσκοντας το  8o      θέμα   ημερήσιας διάταξης   είπε τα εξής :  
                Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας 
διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων »  του Ν. 4412/2016 ,ορίζονται τα 
εξής : 
1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 
γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα 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, 
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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 κατά 
το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.  
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 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. 
Για την εύρυθμη λειτουργία των  υπηρεσιών  θα πρέπει  να συγκροτηθεί Επιτροπή  
Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 
του Δήμου έτους 2021. 
Στη συνέχεια των ανωτέρω η Οικονομική  Επιτροπή με την υπ΄αριθ.213/2020 
απόφασή της  συγκρότησε Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας , για το 
χρονικό διάστημα  από 01-01-2021 έως 31-12-2021,  η οποία αποτελείται  από τους 
παρακάτω Δημοτικούς υπαλλήλους: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ1 
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 
3 ΣΜΥΡΗ ΠΑΓΩΝΑ  ΔΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 
2 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΔΕ1 
3 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕ1 

Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται  ο  Δημοτικός  Υπάλληλος 
κ. Χατζηθωμάς Παναγιώτης   .   
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό».   
         Επειδή όμως οι ανωτέρω υπάλληλοι αποτελούσαν και την Τριμελή Επιτροπή 
Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 
του Δήμου Βισαλτίας , για το χρονικό διάστημα  από 01-01-2020 έως 31-12-2020 ,  
στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των υπαλλήλων , της  αποφυγής 
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αυταρχικών πρακτικών από μέρους της  διοίκησης  και λαμβάνοντας υπόψη 
ταυτόχρονα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις δεξιότητές τους, κρίθηκε 
σκόπιμο  να οριστούν άλλοι   υπάλληλοι του Δήμου  στην ανωτέρω επιτροπή . 
Προτείνουμε: 
1.Την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας  έτους 2021 , τον ορισμό 
τριών (3) Δημοτικών Υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς τους για τον καθένα 
τακτικό και τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής ως εξής : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                
1 ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ  
2 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΜΟΡΦΩ  ΠΕ 
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΔΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΔΕ 
2 ΔΡΟΥΜΟΥΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  ΔΕ 
3 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΕ 

Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής προτείνεται η  Δημοτική   
Υπάλληλος κ.Γούσιου Στέλλα .   
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα : 
Να εγκρίνει την    τροποποίηση     της υπ’ αριθ.213/2020 απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής  για την αντικατάσταση των μελών και  τη Συγκρότηση  εκ νέου της  
Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 , ως εξής :          
Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας για το χρονικό διάστημα  
από 01-01-2021 έως 31-12-2021  η οποία αποτελείται από τους παρακάτω Δημοτικούς 
υπαλλήλους: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                
1 ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ  
2 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΜΟΡΦΩ  ΠΕ 
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΔΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΔΕ 
2 ΔΡΟΥΜΟΥΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  ΔΕ 
3 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΕ 

Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται  η  Δημοτική   Υπάλληλος 
κ.Γούσιου Στέλλα .   
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό».   
Β) Η Επιτροπή είναι αρμόδια  : 
α) να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β) να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) να ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 
δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
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ε)να  εισηγείται 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)να  γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί 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. 
 
 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων των 
συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του  άρθρου  72 Ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής » ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο3«Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών»  του Ν.4623/2019  ΦΕΚ134/ 
Α΄/09-09-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»  , και  αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του 
Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α)   και ισχύει , 

 Την υπ΄αριθ.75/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΙ0Ω9Β-6ΓΓ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  περί εκλογής Αντιπροέδρου , 

 Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, 
 Την υπ΄αριθ.213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

Συγκρότηση της  Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021,  

 Την πρόταση του πρόεδρου της Επιτροπής , 
 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), 
 Την αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική  εγκύκλιο   του ΥΠΕΣ, 
 Την υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα :Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων»,   

 Την υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα:« Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των Δήμων»,  

 Την υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα :«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των  μέτρων  για τον περιορισμό  της διάδοσης της 
πανδημίας», 

 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 77 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Α)Εγκρίνει την    τροποποίηση     της υπ’ αριθ.213/2020 απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής  για την αντικατάσταση των μελών και  τη Συγκρότηση  εκ νέου της  
Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021 , ως εξής :          
Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας για το χρονικό διάστημα  
από 01-01-2021 έως 31-12-2021  η οποία αποτελείται από τους παρακάτω Δημοτικούς 
υπαλλήλους: 

ΑΔΑ: 9Π9ΑΩ9Β-ΘΒΟ



Απόσπασμα από το πρακτικό 39/29-12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Βισαλτίας  Σελίδα 6 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                
1 ΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ  
2 ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΜΟΡΦΩ  ΠΕ 
3 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΔΕ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1 ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΔΕ 
2 ΔΡΟΥΜΟΥΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  ΔΕ 
3 ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΕ 

Ως Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής παραλαβής ορίζεται  η  Δημοτική   Υπάλληλος 
κ.Γούσιου Στέλλα .   
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν  τα αντίστοιχα  τακτικά με τον ίδιο αύξοντα 
αριθμό».   
Β) Η Επιτροπή είναι αρμόδια  : 
α) να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β) να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) να ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 
δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε)να  εισηγείται 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)να  γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί 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. 
Γ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.  
  
Συμμετέχοντα  τακτικά μέλη  στην δια περιφοράς  λήψη της απόφασης,  επτά(7).   
 
--------------Ο δ.σ.κ.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ι ψήφισε «ΠΑΡΩΝ».Λήφθηκε  υπόψη μόνο για το 
σχηματισμό της απαρτίας και δεν υπολογίστηκε  στην καταμέτρηση των θετικών και 
αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 77 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 
Α' 133/19-07-2018).  
 
----Επισυνάπτεται     και αποτελεί     αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Η  υπ΄αριθ.πρωτ.14.406/23-12-2020  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     248/2020 

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος                                Τα    Μέλη 

                     της Οικονομικής Επιτροπής  
                           Δήμου Βισαλτίας   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ 29/12/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ   

ΑΔΑ: 9Π9ΑΩ9Β-ΘΒΟ
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