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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 57/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού 

διαγωνισμού  για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  υπαλλήλων του Δήμου 

έτους 2021». 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 22915/12-11-2021 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 220 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών (αρμ.υπαλ.Π.Σταματέλος),,  του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής:  

«...Σε συνέχεια των κάτωθι σχετικών αποφάσεων- εγγράφων-διατάξεων  : 

-   Της αριθμ. 687/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  (Ο.Ε.) με θέμα: « Έγκριση 

της μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου έτους 2021.» 

-   Του  άρθρου 72 παραγρ.1/θ του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

[..... αποφασίζει 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 ] 

-   Της αριθμ. 13/2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων-

επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος2021». 

-   Του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη” 

 

Παρακαλούμε να ορίσετε   ως  επιτροπή διενέργειας  και αξιολόγησης των προσφορών , του 
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Ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  υπαλλήλων του Δήμου 

έτους 2021, την επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 

και Πρασίνου, η οποία συστάθηκε με την αρίθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,....». 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την αρ.13/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ Ρ8ΓΕΩΞΧ-ΛΝΩ) 

-την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Ορίζει  ως  επιτροπή διενέργειας  και αξιολόγησης των προσφορών, του Ανοικτού διαγωνισμού  

για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  υπαλλήλων του Δήμου έτους 2021, την 

επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, η 

οποία συστάθηκε με την αρίθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών που αφορούν τη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & 
Πρασίνου, έτους 2021 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

2 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  

2 ΤΣΑΓΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  

 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  724/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΣ5ΦΩΞΧ-62Σ


		2021-11-22T11:27:00+0200
	Athens




