
                                                    
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 30/05-07-2017 
Αριθ.Αποφ. 184/2017    

ΘΕΜΑ :  Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο { Μελέτη 
χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων } του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
    
         Στους Μολάους, σήμερα την  05-07-2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12321/30-06-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2.  Χριστάκος Σταύρος   

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

Κολλιάκος Ιωάννης 

     
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 
        Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν.  

         Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής:  

         Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 του 4412/2016 στις δημόσιες συμβάσεις μελετών 

για την διεξαγωγή των διαγωνισμών η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί μετά από κλήρωση με 

απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη 

είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους και ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος. 

      Κατόπιν αυτού με το από 23-05-2017 πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση 

επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης από την δημόσια κλήρωση  

προέκυψε:  

                                         Τακτικά μέλη 

 

1. 

  

Πατσά Σοφία Μηχ. Ορυκτών πόρων ΠΕ 

 

2. 

 

Μαζαράκη Μαρία Πολιτικός μηχανικός ΠΕ 

                                         

                                       Αναπληρωματικά μέλη 

 

1. 

  

Πατσά Σοφία Μηχ. Ορυκτών πόρων ΠΕ 

 

2. 

 

Μαζαράκη Μαρία Πολιτικός μηχανικός ΠΕ 

 

        Στην συνέχεια με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 9763/15-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  δόμησης και Περιβάλλοντος ζητήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου να ορίσει εκπρόσωπο ο οποίος είναι ο κ. 

Γεώργας Παντελής  Πολιτικός  Μηχανικός  και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Βερούτης 

Θεόδωρος Πολιτικός Μηχανικός. 

       Κατόπιν των ανωτέρω προκειμένου για την δημοπράτηση της μελέτης  με τίτλο { 

Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων }, θα 

πρέπει να προχωρήσουμε στην συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μετά και 

από  τον ορισμό εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή  του από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Το άρθρο 221 παρ. 9 του 4412/2016  

γ) Το από 23-05-2017 πρακτικό κλήρωσης 

δ)Την αναγκαιότητα συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

     Συγκροτεί επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης  «Μελέτη 

χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων» αποτελούμενη 

από τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Πατσά Σοφία του κλάδου ΠΕ Μηχ. Ορυκτών Πόρων  

 Μαζαράκη Μαρία του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 Γεώργας Παντελής Πολιτικός  Μηχανικός εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Πελτέκης Όμηρος του κλάδου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 Κότσιφα Αλεξία του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 Βερούτης Θεόδωρος  Πολιτικός  Μηχανικός εκπρόσωπο του ΤΕΕ 

         

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                   2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                      4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                                                                                             

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

  Κοντραφούρης Γεώργιος  
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