
 

 

 
         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση – 
κατασκευή χώρων ταφής νέου κοιμητηρίου» με αρ.μελ. 30/2021 και 
προϋπολογισμό 744.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α» 

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 19η του μήνα Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση μέσω 
Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(ΦΕΚ Α΄76), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12858/14.5.2021 έγγραφη ειδοποίηση-
πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 
6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη 
της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

           ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος 
Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  
  

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 
το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση  
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης που 
αφορά «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: 
«Διαμόρφωση – κατασκευή χώρων ταφής νέου κοιμητηρίου» με αρ.μελ. 
30/2021 και προϋπολογισμό 744.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α», η οποία έχει ως 
εξής: 

 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 19/2021 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός Απόφασης  160/2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Δήμος Γλυφάδας, 18/05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.: 13223/2021 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κασούρα 

Τηλ: 213-2141415 

Email: nadikass@yahoo.gr 

 
 

 
 
ΠΡΟΣ:  
 
Τον κο Πρόεδρο  
 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 30/2021  και προϋπολογισμό 744.000,00 

€ (συμπ/νου ΦΠΑ) 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 περ. α του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 

του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/2021) και ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα, ορίζεται ότι στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται 

από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, 

που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών 

Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), οι οποίοι 

ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό. Επίσης, στο ίδιο 

άρθρο ορίζεται ότι ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου 

του 1.000.000 ευρώ η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους 

της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός, εγγεγραμμένος 

στο Μη.Μ.Ε.Δ.. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να επιλεχθούν τα μέλη της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ 

ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 30/2021  και προϋπολογισμό 744.000,00 € 

(συμπ/νου ΦΠΑ), διενεργήθηκε στις 14/5/2021, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 
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Τεχνικής Υπηρεσίας, κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων της, και αναδείχθηκαν ως μέλη,  

οι κάτωθι: 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Δουρούδη Μαριάνθη, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2. Καραλή Κωνσταντινιά, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3. Παμούκη Έλενα, ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Μαργαρίτης Ευάγγελος, ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

2. Μαστρόκαλος Γεώργιος, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Σπυρόπουλος Άγγελος, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

 

Το πρακτικό της κλήρωσης επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία 

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης μέσω της εφαρμογής του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  θα γίνει την 22η Ιουνίου 

2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ. Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού θα 

δημοσιευτούν στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και η 

Περίληψης Διακήρυξης θα ανακοινωθεί στον τύπο και τη διαύγεια. 

 

Βάσει των παραπάνω και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.4735/2020 και ισχύει 

σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του Ν4782/2021, παρακαλούμε όπως 

εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής 

Διαγωνισμού Δημοπράτησης του Έργου και τον ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή 

του.   
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 
 

Σύνταξη 
 
 
 

Κωνσταντίνα Κασούρα 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 

Η  Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Υ. 
 
 
 

Κυριακή Κάννα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Η Oικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:    

 Την έγγραφη εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 Τις διατάξεις της παρ. 8 περ. α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/2021) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40, 

παρ. 1 του Ν.4735/2020 και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του 

Ν4782/2021 

 Το από 14/05/2021 πρακτικό κλήρωσης 

 

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την 
ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος 
 
 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση – 
κατασκευή χώρων ταφής νέου κοιμητηρίου» με αρ.μελ. 30/2021 και 
προϋπολογισμό 744.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α» ως εξής: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Πρόεδρος :Καραλή Κωνσταντινιά, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2. Μέλος: Δουρούδη Μαριάνθη, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Μέλος: Παμούκη Έλενα, ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Πρόεδρος: Μαργαρίτης Ευάγγελος, ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

2. Μέλος: Μαστρόκαλος Γεώργιος, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Μέλος: Σπυρόπουλος Άγγελος, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία 

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης μέσω της εφαρμογής του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  θα γίνει την 22η Ιουνίου 

2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ. Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού θα 
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δημοσιευτούν στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και η 

Περίληψης Διακήρυξης θα ανακοινωθεί στον τύπο και τη διαύγεια. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα, 24/05/2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
TΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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