ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 10ης Ιουνίου 2014
Αριθ. απόφασης 127
Περίληψη
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
εκπόνησης μελέτης 4ου ΓΕΛ
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29862/506-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ.
6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Ν. Σπυριδόπουλος
Δ. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ. Παπασταματίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρ. Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 28611/10-5-2014
Αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :
Σας αναφέρω ότι για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 4ου ΓΕΛ Ξάνθης πρέπει να συγκροτηθεί
τριμελής Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του N.3316/05.
Στην παραπάνω Επιτροπή μετέχουν δύο (2) υπηρεσιακά μέλη που κληρώθηκαν, σύμφωνα με το συν. (1)
και ένα μέλος που υποδεικνύεται από το Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με το συν (2).
Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τη συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού ως κάτωθι :
Α)Φωτεινή Παπαθανασίου, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ευμορφία Παρδάλη
Β)Ευδοκία Μπαρμπαλέξη, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Πανταζή και
Γ)Αντώνιο Μήτρου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βαβάτσικο, όπως υποδείχθηκε από το
Τ.Ε.Ε. Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε τη συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής Διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του N.3316/05
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Το άρθρο 21 του N.3316/05
-Την Απόφαση αριθμ. 88/26-03-14 Οικονομικής Επιτροπής
-Το Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης από 08-04-14
-Το Έγγραφο ΤΕΕ με αριθμ. πρωτ. 869/30-05-14
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη 4ου ΓΕΛ
Ξάνθης ως εξής :
Α)Φωτεινή Παπαθανασίου, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ευμορφία Παρδάλη
Β)Ευδοκία Μπαρμπαλέξη, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Πανταζή και
Γ)Αντώνιο Μήτρου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Βαβάτσικο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-06-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

