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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ. Απόφασης 25/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2018 συνεδρίασης της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη.
ΘΕΜΑ: 7ο

Εγγραφή τεχνικών υπαλλήλων στο µητρώο µελών επιτροπών διαδικασίας
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

Στην Άνω Καλεντίνη και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 24η του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2018, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 744/20-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, η
οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δηµοτικού καταστήµατος και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε
καθένα µέλος της σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (7) µελών της Οικονοµικής Επιτροπής,
βρέθηκαν παρόντα (4) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μίγδος Περικλής (Πρόεδρος)

1. Καλαµπόκης Παναγιώτης

2. Γαλύφας Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)

2. Τσαούσης Αντώνιος

3. Χήτας Βασίλειος

3. Πλακούτσης Παναγιώτης

4. Κουφούλης Νικόλαος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόµιµα και εµπρόθεσµα κλήθηκαν.)
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας
αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας
αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:
Το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας, µε το υπ’ αριθ. 719/15-2-2018 έγγραφό του, µας
έστειλε κατάλογο των τεχνικών του υπαλλήλων, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο
µητρώο µελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Μαζί µε τον κατάλογο µας έχουν
σταλεί και υπεύθυνες δηλώσεις τω υπαλλήλων στις οποίες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κώλυµα µη
συµπερίληψής τους στο µητρώο αυτό.
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Θέτω υπόψη σας την σχετική απόφαση ∆ΣΝ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 του Υπουργείου
Υποδοµών και το αναφερόµενο έγγραφο του Α. Τ. Τ. Υ και προτείνω την εγγραφή των τεχνικών
υπαλλήλων στο µητρώο αυτό.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την απόφαση
∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, το έγγραφο υπ΄
αριθ. 719/15-02-2018 του Α. Τ. Τ. Υ. του δήµου και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
Εγκρίνει την εγγραφή των κατωτέρω τεχνικών υπαλλήλων του δήµου στο µητρώο µελών επιτροπών
διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί και ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 25/2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓ∆ΟΣ
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