
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                         
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                       
Aρ. Πρωτ:795/20-2-2019                                       ΑΔΑ: 6Β18Ω1Λ-ΛΝ3 

 

 
Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

ΘΕΜΑ: 1 ο  «Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων 

που προτάθηκαν για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης» 

 

Αριθμ. Αποφ.: 17 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Βίτσας Αθανάσιος -Πρόεδρος ΟΕ 

2.Βάβουρα Ευαγγελία -Μέλος ΟΕ 

3.Πρόξενος Χρήστος- Μέλος ΟΕ 

4.Βογιατζής Ιωάννης – Μέλος ΟΕ 

 

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος- 

Πρόεδρος Ο.Ε. 

2.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- Μέλος 

ΟΕ 

3. Ατζανός Παναγιώτης- Μέλος ΟΕ 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα) 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία  πριν την συζήτηση των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης  εισηγήθηκε την συζήτηση δύο (2) θεμάτων  εκτός 

ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 ως εξής: 

Μετά την αποστολή της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ.: 675/15-2-2019  του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  προς τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής για την σημερινή συνεδρίαση  καλείται η  Οικονομική Επιτροπή να 

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των κάτωθι θεμάτων για την συζήτησή 

τους εκτός ημερήσιας διάταξης : 



 

1. Περί εισήγησης ΟΕ για ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης ειδικής σημασίας 

για τα συμφέροντα του δήμου  

    2.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της 

Οικονομικής και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της καθώς τα τέσσερα (4) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ, 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των κάτωθι θεμάτων και την συζήτησή 

τους εκτός ημερήσιας διάταξης  πριν την συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 

εισήγηση της παρούσας απόφασης:  

1. Περί εισήγησης ΟΕ για ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης ειδικής σημασίας 

για τα συμφέροντα του δήμου  

    2.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου. 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

          Ο Πρόεδρος                                     Τα Μέλη          

                                                                                    

(Υπογραφές) 

      Βίτσας Αθανάσιος          Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο Δήμαρχος 

 

        Βίτσας Αθανάσιος 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                       ΑΔΑ: 6Ι2ΥΩ1Λ-ΓΩΘ 
Aρ. Πρωτ.795/20-2-2019                                        

 
 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

 

 

ΘΕΜΑ 2o: Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα 

συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης 

 

Aριθμ. Απόφ. :18 

 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία. Ο Πρόεδρος 

εισηγούμενος το 2ο  θέμα της  εκτός  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 

για την ανάκληση της  πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί 

δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια. 

 

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, 

κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, 

ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 



περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 

 

Επίσης με την παρ 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: 

«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή 

εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του 

κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

μελών τους.» 

 

Λόγω της υπόθεσης που αφορά στην νομική υποστήριξη του Δήμου 
Σαμοθράκης σχετικά με την προσφυγή της Λεμονούδα Άννας 
(εργατικές διαφορές) κατά του Δήμου Σαμοθράκης ενώπιων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών      , που απαιτεί δικηγόρο ο οποίος 
να  διαθέτει  εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία που να 
ασχολείται με ειδικότερα θέματα διοικητικού δικαίου   και μπορεί να 
εξυπηρετήσει με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του 
Δήμου μας. 

Ο λόγος που απαιτεί ή συγκεκριμένη υπόθεση ειδικό χειρισμό από έμπειρο 

δικηγόρο ή εταιρεία, είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για  ζημία σε βάρος του Δήμου 

. Έπειτα από έρευνα που κάναμε κατάλληλη δικηγορική εταιρεία είναι η Εταιρεία  

Δεμερτζής Ιωάννης, Δεμερτζής Αργύρης-Ιωάννης, Δεμερτζή Παναγιώτα η οποία 

είναι εταιρεία με συνεργάτες που διαθέτουν  ειδικές γνώσεις οι οποίες καλύπτονται 

λόγω εμπειρίας και μεταπτυχιακών σπουδών , επομένως γνωρίζουν την νομοθεσία 

αλλά και λόγω της πολυετούς ενασχόλησής τους με την συγκεκριμένη υπόθεση, η   

αμοιβή τους όμως σύμφωνα με την από 15-2-2019 προσφορά της ανέρχεται σε 

800,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24% (800ευρώ+192ευρώ ΦΠΑ 24%) και η οποία αμοιβή 

είναι ποσό το οποίο υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι διατάξεις του Κώδικα περί 

δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα. Συνεπώς την απόφαση σχετικά με το ύψος τη 

αμοιβής του δικηγόρου για τη συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να λάβει το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σαμοθράκης  

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010  

 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

την από 15-2-2019 προσφορά της Εταιρείας  Δεμερτζής Ιωάννης, Δεμερτζής 

Αργύρης-Ιωάννης, Δεμερτζή Παναγιώτα  . 

Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το 

Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει 

εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα 



1. Το γεγονός ότι η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγορικής Εταιρείας σύμφωνα με 

την από 15-2-2019  προσφορά της υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι 

διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Αναθέτει  κατ’ εξαίρεση τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης  που   αφορά στην 

νομική υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με την προσφυγή της 

Λεμονούδα Άννας (εργατικές διαφορές) κατά του Δήμου Σαμοθράκης ενώπιων του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   η εκδίκαση της οποίας θα γίνει στις 20-2-

2019, στην δικηγορική εταιρεία,  Δεμερτζής Ιωάννης, Δεμερτζής Αργύρης-

Ιωάννης, Δεμερτζή Παναγιώτα , λόγω του γεγονότος  ότι η ανωτέρω υπόθεση 

αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη 

δικηγόρου  ο οποίος να  διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα 

προκειμένου να αποφευχθεί  ζημία για τον Δήμο Σαμοθράκης.  

 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Βίτσας Αθανάσιος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        
Aρ. Πρωτ.796/20-2-2019                                   ΑΔΑ: ΨΟΚ8Ω1Λ-0ΗΦ    

 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 



επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

 
 

ΘΕΜΑ 3o:Εκτός ημερήσιας διάταξης Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου 

για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης. 

 Aριθμ. Απόφ. :19 

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

παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βίτσας Αθανάσιος- Πρόεδρος 1.Λαζανδρέας Κων/νος - Μέλος 

2. Βογιατζής Ιωάννης- Μέλος 2.Ατζανός Παναγιώτης - Μέλος 
3. Βάβουρα Ευαγγελία- Μέλος 3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 
4. Πρόξενος Χρήστος - Μέλος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα) 

  
  
  
 

 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία.   

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για  την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 
για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν 
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί 
δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια 
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν 
έχουν προσληφθεί  δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.  
Στο Δήμο μας έχουν προκύψει :1.Η παράσταση ενώπιων του Εφετείου Θράκης 
κατά την δικάσιμο της 22-2-2019 και σε οποιοδήποτε μετ’ αναβολής κατά της 
συζήτησης της έφεσης των Αθανασίου και Ιωάννη ΠΡΊΝΝΤΖΟΥ κατά της υπ αρίθμ 
58/2017 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και να 
ζητήσει αναβολή, για τα οποία απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 
επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, (είτε 
αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  
δικαστήρια), προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
ανωτέρω υπόθεση την Σιδηροπούλου Ζωή  . 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 παραγρ.1 , 92 παραγρ.1 και 98 
παραγρ.1 του ν.δ/τος 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων»: 

« Ο Δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην  της δαπάνης 
δικαστηριακής ή άλλης την οποίαν  εξ  ιδίων  κατέβαλε  και  αμοιβήν διά πάσαν 
εργασίαν αυτού δικαστικήν ή εξώδικον.» (91 παραγρ.1) 

«Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία 
τούτου και του εντολέως του ή του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει 
είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή κατ` ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε 
άλλης φύσεως νομικές εργασίες, οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου 
ως υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών 
σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας 
δικαιοδοσίας, καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών, 
παύουν να ισχύουν. 
 



 Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας 
περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη 
και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, ισχύουν οι οριζόμενες 
σύμφωνα με τα κατωτέρω νόμιμες αμοιβές. Με βάση τις νόμιμες αμοιβές 
διενεργείται από τα Δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η 
εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 178 παράγραφος 1. Επίσης βάσει αυτών προσδιορίζεται η αμοιβή του 
διοριζόμενου δικηγόρου υπηρεσίας επί παροχής νομικής βοήθειας σύμφωνα με το 
ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α`) ή επί διορισμού δικηγόρου κατά το άρθρο 200 του 
Κ.Πολ.Δ. σε περίπτωση παροχής ευεργετήματος πενίας ή επί αυτεπάγγελτου 
διορισμού δικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις. 
 
 Όπου στις διατάξεις των άρθρων 98-102, 104-123. 125-134, 139-156, 167 και 
169 του παρόντος Κώδικα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου που 
περιέχει ρύθμιση περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών 
σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας 
δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά σε «ελάχιστα όρια αμοιβών» ή «ελάχιστες 
αμοιβές» ή «αμοιβές», νοούνται εφεξής οι «νόμιμες αμοιβές» κατά την 
έννοια των προηγούμενων εδαφίων. 
Από τις οριζόμενες στην κ.υ.α. υπ` αριθμ. 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 
2422 Β`) ως υποχρεωτικές «ελάχιστες αμοιβές», εξακολουθούν να ισχύουν, 
αλλά εφεξής ως «νόμιμες αμοιβές» κατά τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων, 
μόνον εκείνες (του Κεφαλαίου Ι «Παραστάσεις σε Δικαστήρια»), οι οποίες 
αναφέρονται στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη 
και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας…….» (διάταξη της παρ.1 
του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 
παρ.6α Ν.3919/2011) 
 
«Εν ελλείψει ειδικής συμφωνίας, το ελάχιστον ποσόν της αμοιβής  του   Δικηγόρου  
ορίζεται  κατά  τας  διατάξεις  των  επομένων  άρθρων  αυξανόμενον κατά την 
κρίσιν του δικαστού ή του  δικαστηρίου,  αναλόγως  της   επιστημονικής   
εργασίας,   της   αξίας   και   του  είδους  της  διεκπεραιωθείσης   υποθέσεως,   
του   καταναλωθέντος    χρόνου,    της  σπουδαιότητας  της  διαφοράς,  των  
ιδιαζουσών αυτή περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών δικαστικών ή 
εξωδίκων ενεργειών.» (98 παραγρ.1) 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 παραγρ.1, 92 παραγρ.1 και 98 
παραγρ.1 του ν.δ/τος 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ 235 
Α΄) σε περίπτωση ανάθεσης από Ο.Τ.Α. εντολής σε δικηγόρο για υπεράσπιση των 
συμφερόντων του, είτε δικαστικά είτε εξώδικα τα προβλεπόμενα νόμιμα όρια 
αμοιβής είναι τα μόνα υποχρεωτικά για Δήμο (βλ. και την υπ’ αριθμ. 
1085081/1473/Α 0012/24.9.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης ΦΕΚ τ.Β 1960/31.12.2003 που ορίζει τις ελάχιστες 
αμοιβές των δικηγόρων), εκτός αν, λόγω της σοβαρότητας ή της ιδιαιτερότητας 
της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμφωνηθεί μεγαλύτερη αμοιβή, η οποία όμως 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια, για να μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως λειτουργική δαπάνη.. (Πράξη Ι Τμήματος 77/2008) 
 
Από 1/1/2008 και μέχρι σήμερα ισχύει ο πίνακας ελάχιστων αμοιβών (πλέον 
νόμιμων αμοιβών) δικηγόρων που ορίζει η ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 1117864/2297/ 
A0012/2007 (ΠΟΛ 1146)   
Με βάση τα παραπάνω θα καθοριστεί και η αμοιβή της δικηγόρου Σιδηροπούλου 
Ζωή.  
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

 το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  
αντιμισθία στο Δήμο, (είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια) 

 τον Κώδικα περί Δικηγόρων 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Αναθέτει  τον   χειρισμό της υπόθεσης : Η παράσταση ενώπιων του Εφετείου 
Θράκης κατά την δικάσιμο της 22-2-2019 και σε οποιοδήποτε μετ’ αναβολής κατά 
της συζήτησης της έφεσης των Αθανασίου και Ιωάννη ΠΡΊΝΝΤΖΟΥ κατά της υπ 
αρίθμ 58/2017 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και να 
ζητήσει αναβολή  στην δικηγόρο, Σιδηροπούλου Ζωή την οποία προσλαμβάνει ως 
πληρεξούσιο δικηγόρο της παραπάνω  υπόθεσης.     
Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με βάση τις 
νόμιμες δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από την προαναφερόμενη 
ισχύουσα ΚΥΑ.  
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Βίτσας Αθανάσιος 
 

                                                                                ΑΔΑ: 6219Ω1Λ-Φ5Φ 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                       
Aρ. Πρωτ. 798/20-2-2019                                       

 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

                                                                                      
 
 
 
ΘΕΜΑ: 4o Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για αναστολή των 
προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης οι οποίοι εκδόθηκαν βάση 
των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων  λόγω παράτασης της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας.   
  

Αριθμ.Αποφ.:20 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα(4) μέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 



2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα   της  ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών. 
 
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση που κατέθεσε η  προϊσταμένης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.:67/11-1-2019 και αφορά σε αναστολή 
επιβολής προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης  οι οποίοι 
εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων ως εξής: 
 
Λόγω της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε το νησί 

της Σαμοθράκης με την απόφαση 6519/24-9-2018 του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας λόγω της  θεομηνίας της  25-9-2017   αιτούμαστε να 

παραταθεί και η αναστολή προσαυξήσεων στους έναντι λογαριασμούς μέχρι 26-

3-2019. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού 
έλαβε υπόψη της:   

το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  
την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης την αναστολή 
επιβολής προσαυξήσεων μέχρι 26-3-2019 στους λογαριασμούς ύδρευσης , οι 
οποίοι εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων του 
Δήμου Σαμοθράκης, λόγω  της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που 
κηρύχθηκε το νησί της Σαμοθράκης με την απόφαση  του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας 6519/24-9-2018 λόγω της  θεομηνίας της  25-9-2017.    . 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



 
 
 
 

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩ1Λ-
9ΜΓ                                                                                                                                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
Aρ. Πρωτ.799/20-2-2019 
 
 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

 

 

ΘΕΜΑ:  5o Συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2019. 

Αριθμ.Αποφ.:21 

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

παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Βίτσας Αθανάσιος -Πρόεδρος ΟΕ 

2.Βάβουρα Ευαγγελία -Μέλος ΟΕ 

3.Πρόξενος Χρήστος- Μέλος ΟΕ 

4.Βογιατζής Ιωάννης – Μέλος ΟΕ 

 

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος- Πρόεδρος 

Ο.Ε. 

2.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- Μέλος ΟΕ 

3. Ατζανός Παναγιώτης- Μέλος ΟΕ 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέφερε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες» 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016: «1.Στο πλαίσιο 
των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς 



τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 
(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της 
βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο 
όρο των προτάσεων. 
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 
συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το 
ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα 
αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις 
της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες 
σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 
στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και 
οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 
αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 
υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. 
11. […] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος 
άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).» 
Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: 
«Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) 
μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας 
παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία 
του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου 
πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του ΚΔΔ/σιας: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο 



δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.» 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών Δήμου 
Σαμοθράκης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον 
αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κλπ), τη 
διάρκεια της 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω 
εισήγηση και: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

3. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημόσιας σύμβασης , προμηθειών από τρία (3) μέλη, ως εξής: 
Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 
1  Χάιλας Δούκας ΠΕ Οικονομικού 
2  Κατσίκιας Τρύφωνας Δ.Ε. Κλητήρων  
3  Χάιλα Χριστίνα  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  
Αναπληρωματικά Μέλη 
 
1 Βραχιώλια Ευαγγελία Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού 
2 Παπανικολάου Χριστίνα Δ.Ε. Διοικητική Υπάλληλος 
3. Αποστολούδιας Πέτρος ΠΕ Διοικητικού 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Χάιλας Δούκας 
 
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  η Χάιλα Χριστίνα. 
2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 
3. Η Επιτροπή έχει ΕΤΉΣΙΑ διάρκεια ήτοι μέχρι 30-12-2019 .Οι διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα 
συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 
 



 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Βίτσας Αθανάσιος 

 

                                             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                             ΑΔΑ: Ω5ΠΚΩ1Λ-ΦΘΓ           
Aρ. Πρωτ.800/20-2-2019                                        

 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

 
 
ΘΕΜΑ:6ο Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή  
λογαριασμού  ύδρευσης λόγω απόλυτης ένδειας κατόπιν σχετικής 
έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθμ.Αποφ.:22 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα   της  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή 
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 για διαγραφή οφειλών 
απαιτείται εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 



Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που κατατέθηκαν σε αυτόν , από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για την περίπτωση  υπερήλικης που 
σύμφωνα με την έκθεση της, αδυνατεί να αποπληρώσει την οφειλή του από 
λογαριασμό νερού προς τον Δήμο και τελεί υπό πλήρη ένδεια Εισηγούμαστε 
την διαγραφή του ποσού στους Β. Μ., και αφορά συνολικά ποσό  329,36 
Ευρώ από λογαριασμούς ύδρευσης παλαιοτέρων ετών και προσαυξήσεις  
                                                                            
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού 
έλαβε υπόψη της:   

το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  
την Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

-  το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης την διαγραφή 
λογαριασμού  ύδρευσης λόγω ένδειας συνολικού ποσού 329,36 Ευρώ 
στον Β. Μ.. 
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 
 
                                             
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      ΑΔΑ: 7ΝΘΡΩ1Λ-ΖΒΙ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ              

Αρ. Πρωτ. 962/1-03-2019   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 



επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

 

ΘΕΜΑ 7o: Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  και επιτροπής ενστάσεων 

για την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού για το έργο tην ‘’Κατασκευή ράμπας 

και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος’’ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016» 

 

Aριθμ. Απόφ. :23 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα 

εξής:  

Με την αρίθμ. 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την 
κατασκευή έργου ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης’’. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και της 
αρίθμ. πρωτ.: ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών 
σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από 
φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης  
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και 
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 
Προϊσταμένης Αρχής. 
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 
(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των 
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της 
βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία 



των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το 
μέσο όρο των προτάσεων. 
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 
συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 
συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 
συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι 
αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη 
αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός 
και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς 
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να 
ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της 
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 
αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 
άνω νόμου. 
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 
υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. 
8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: 
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται 
το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς 
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της 
περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο 
όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με 
τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. 
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας ή η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α' , η 
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:  
«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους 
αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας 
παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν 
στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών».  
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του 
από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ'. 
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ'. 
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο 
μητρώο της περίπτωσης στ', που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από 
τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο 
προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο 
εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε 
επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις. 
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β', συγκροτείται από την αναθέτουσα 
αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. 
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
- τιμής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της 
επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση. 



ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη 
διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των 
εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την 
επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί 
εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους 
δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση 
της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) 
προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η 
«αναθέτουσα αρχή» [7] ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της 
αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες 
των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε' . 
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του 
έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με 
αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή. 
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών 
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, 
Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο 
Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή 
αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία 
κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, τα 
πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα. 
[1] 
10.Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται «στις παραγράφους 8 και 9» 
[5] προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του 
κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. «Η 
κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων 
της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του 
μητρώου της περίπτωσης η ' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι 
διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 
8 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, κατά περίπτωση.» [9] Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226). 

 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6 αρ πρωτ. Δ11/οικ 82 /28.03.2018 του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δν/ση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών Δνση Διαγωνισμών Δημοσιών Συμβάσεων 
(Δ11),…..Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 
σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων μελετών……..αφορούν 
μόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία. Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες 
(συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης (κλπ) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω του 
ΜηΜΕΔ.   
 
Η αρμόδια επιτροπή κλήρωσης που ορίστηκε με την αρίθμ. 29/2019 Απόφαση 
Δημάρχου του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4024/11 διενήργησε 
κλήρωση στις 11/2/2019 κάνοντας χρήση του random.org  
μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων, που διαθέτουν τα προσόντα της υποπερ. (ββ) 
του άρθρου 4 της απόφασης πρωτ.: ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Σαμοθράκης και Δήμου 
Αλεξανδρούπολης δυνάμει της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με αρ παωτ 
2204/4-5-2018 μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  
 
 Η κλήρωση παρήγαγε τα κάτωθι αποτελέσματα τα οποία εισηγείται η Επιτροπή 
Κληρώσεων με το υπ. αριθμ. 556/14-2-2019 έγγραφο της.  

 

Σαμοθράκη 11-2-2019 



Αρ. Πρωτ. : 556 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Στη Σαμοθράκη σήμερα την 11-2-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα Γραφεία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης, Γραφείο Αντιδημάρχου, έπειτα από την υπ’ 

αριθμ. 460/ Απόφαση Δημάρχου περί «συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/11)», διενεργήθηκε από 

την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώπιον των Χονδρός 

Σταύρος και Ρωμανίδου Παρθένα υπαλλήλων του Δήμου Σαμοθράκης κλήρωση για την 

ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Διαγωνισμού και Ενστάσεων  

των έργων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2019 που θα διενεργηθούν με συνοπτικό 

διαγωνισμό χωρίς την υποχρέωση τήρησης του ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με την 

τοιχοκολληθείσα, την 462/5-2-2019 σχετική ανακοίνωση. 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προυποθεσεις για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού και Ενστάσεων σύμφωνα και με τις Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας 

μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ:6Β27Ω1Λ-ΒΦΞ, 

6ΠΘΝΩ1Λ-ΗΧΛ) και την δυνατότητα συμμετοχής τους είναι οι παρακάτω: 

1. Παυλίδου Πασχαλιά ΠΕ Πολ. Μηχ., Δήμος Σαμοθράκης 

2. Ρωμανίδου Παρθένα  ΠΕ Αρχιτ. Μηχ., Δήμος Σαμοθράκης 

3. Χάιλας Δούκας ΠΕ Γεωπόνος, Δήμος Σαμοθράκης 

4. Κασκαμπάνης Δημήτριος ΠΕ Γεωλόγος, Δήμος Αλεξανδρούπολης 

5. Παπαδόπουλος Γεώργιος ΤΕ Πολ. Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

6. Χρυσόπουλος Ιωάννης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

7. Καρκάνη Παρασκευή ΠΕ Πολ. Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

8. Αμοιρίδης Ισίδωρος ΠΕ Πολ. Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

9. Πουλλουξίδου Ειρήνη ΠΕ Αρχ.Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην 

κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλων με 

χρήση random, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί με 

σειρά τακτικά και μετά για τα αναπληρωματικά. 

Επιτροπή Διαγωνισμού και Ενστάσεων : Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών 

αναγράφηκαν σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

Τακτικά μέλη: 

1. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ΠΕ Πολ. Μηχ., Δήμος Σαμοθράκης 

2. ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ Γεωλόγος, Δήμος Αλεξανδρούπολης 

3. ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, ΠΕ Αρχιτ. Μηχ., Δήμος Σαμοθράκης 

Αναπληρωματικά μέλη: 

4. ΚΑΡΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΕ Πολ. Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 
5. ΧΑΪΛΑΣ ΔΟΥΚΑΣ, ΠΕ Γεωπόνος, Δήμος Σαμοθράκης 
6. ΠΟΥΛΛΟΥΞΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΕ Αρχ.Μηχ. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Το παρόν αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για την συγκρότηση της Επιτροπής 

Η Προϊσταμένη  

Αυτοτελούς Γραφείου  (Υπογραφή) (Υπογραφή) 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής   

Παυλίδου Πασχαλιά    Ρωμανίδου Παρθένα  Χονδρός Σταύρος 

ΠΕ Πολ. Μηχ.Α’ 

 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την συγκρότηση  Επιτροπής 
Διαγωνισμού και Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διενέργεια 
των διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’Κατασκευή ράμπας και 
λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο 
Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης’’, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 



2. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 221 του Ν. 4412/2016 
3. Εγκύκλιο 6 αρ πρωτ. Δ11/οικ 82 /28.03.2018 του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δν/ση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Υποδομών Δνση Διαγωνισμών Δημοσιών Συμβάσεων (Δ1) 

4. Την αρίθμ. 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘’’Έγκριση 
τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την 
κατασκευή έργου ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος του Δήμου 
Σαμοθράκης’’. 

5. Το υπ. αρ. πρωτ. 556/11-2-2019 πρακτικό της Επιτροπής Κληρώσεων που 
διενήργησε η επιτροπή που ορίστηκε με την 29/2019 Απόφαση του 
Δημάρχου 

 
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Ενστάσεων για την διενέργεια 
διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου 
‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό 
Σχολείο Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης’’. 
με τα κάτωθι μέλη που περιλαμβάνονται στο πρακτικό του αποτελέσματος 
κλήρωσης  

1. Παυλίδου Πασχαλίτσα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου 
Σαμοθράκης 

2. Κασκαμπάνης Δημήτριος ΠΕ Γεωλόγος, υπάλληλος του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 

3. Ρωμανίδου Παρθένα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου 
Σαμοθράκης 
 

Πρόεδρος  ορίζεται η Παυλίδου Πασχαλίτσα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
Και αναπληρωματικά μέλη: 
1. Καρκάνη Παρασκευή ΠΕ Πολ.Μηχανικός, υπάλληλο του Δήμου Αλεξανδρούπολη 
2. Χάιλας Δούκας, ΠΕ Γεωπόνος υπάλληλο του Δήμου Σαμοθράκη 
3. Πουλλουξίδου Ειρήνη ΠΕ Αρχ. Μηχανικός υπάλληλο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Ενστάσεων θα ελέγξει και αξιολογήσει τις προσφορές, 
θα διενεργήσει έλεγχο καταλληλόλητας των προσφερόντων,  θα εισηγηθεί τον 
αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία και την απόρριψη των 
προσφορών εφόσον συντρέχει περίπτωση, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, θα γνωμοδοτεί 
για κάθε άλλο θέμα  που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και για τις 
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 
 
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και το τρόπο λειτουργίας του γνωμοδοτικού 
οργάνου της παρούσας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 



Βίτσας Αθανάσιος 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      ΑΔΑ: ΩΙΨ0Ω1Λ-Ρ9Ξ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ              

 Αριθμ. Πρωτ. 902/27-02-2019   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 
 
 
Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα 
από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 
 
ΘΕΜΑ 10o: Περί προσφυγής και ανάθεσης του Εργασίες Επισκευής 
και  αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών 
δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης 
 

Aριθμ. Απόφ. :26 

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

παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016 παρέχεται η 

δυνατότητα στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 

Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 



επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

κ.λ.π. 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη θεομηνία που έπληξε το νησί της Σαμοθράκης 

στις 25&26 Σεπτεμβρίου 2017, κατά την οποία υπήρξε  πρωτοφανής βροχόπτωση με 

αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές σε όλο το νησί 

και ιδιαιτέρως στον οικισμό της Χώρας και στο οδικό δίκτυο στο σύνολο του νησιού, 

με την απόφαση 6860/26-09-2017 του Υπουργείο Εσωτερικών έχει κηρύξει τον Δήμο 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ με τις 

αποφάσεις 2020/21-03-2018 και 6519/24-09-2018 παρατάθηκε η περίοδος της 

έκτακτης ανάγκης εως τις 26 Μαρτίου 2019. 

Η μελέτη 2/24-01-2019 με τίτλο Εργασίες Επισκευής 

και  αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών 

δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία 

προϋπολογισμού 36.168,65€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) περιλαμβάνει 

εργασίες αντικατάστασης του αντλιτικού συγκροτήματος που βρίσκεται στην 

δεξαμενή της Παλαιόπολης δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου λιμανιού της 

Παλαιόπολης. Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται και αφαίρεση του χαλασμένου 

αντλιτικού συγκροτήματος με γερανό και τοποθέτηση του καινούριου . 

Επίσης προβλέπεται αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού που βρίσκετε μπροστά 

στην γέφυρα της Αγ. Παρασκευής Παλαιόπολης σε μήκος 72 μ. Στον ίδιο καταθλιπτικό 

αγωγό PVC Φ 160  θα γίνουν και  επιδιορθώσεις βλαβών σπασίματος. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μίας βαλβίδας αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης για τις 

ανάγκες του ίδιου αντλιοστασίου. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για τις 

ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος συγκροτήματος, που χρησιμεύει στην 

ύδρευση της δεξαμενής την περιοχή Σκλύθρος Θέρμων. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση μίας φυγοκεντρικής αντλίας για τις ανάγκες 

αντικατάστασης υπάρχουσας κατεστραμμένης αντλίας, που χρησιμεύει στο 

υδροθεραπευτήριο Θέρμων . 

Σε τρεις υδρευτικές γεωτρήσεις  του Δήμου Σαμοθράκης όπως στην περιοχή 

Σκλαβούνα Αλωνίων , Παράκ και Παπαδιάς θα γίνει εξαγωγή των αντλιοκινητήρων με 

χρήση γερανού , επισκευή αυτών και επανατοποθέτηση των στις ίδιες γεωτρήσεις .  

Eπίσης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνων χαλύβδινων ανάρτησης 2,5¨ και 

καλωδίου τύπου  ΝΥΥ ονομαστικής διατομής 3x4mm2 για τις ανάγκες των 

αντλιοστασίων των Δήμου . 

 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων  υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών.  Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη..  

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 



 Εργασία εξαγωγής του παλαιού αντλιο -κινητήρα  και τοποθέτησης του καινούριου 

με την χρήση γερανού   

 Εργασία εξαγωγής του παλαιού αντλιο -κινητήρα Γεωτρήσεων επισκευής  και 

επανατοποθέτησης των επισκευασμένων με την χρήση γερανού   

 Προμήθεια - Τοποθέτηση  Υποβρύχιου Αντλητικού συγκροτήματος παροχής 80-100 

m3/h και μανομετρικού 14 bar.   

 Επισκευή αγωγού υδρεύσεως από οποιοδήποτε υλικό. Για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Φ 160 mm. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 16 MPa), Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm/ PN 16 

atm. 

 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε 

υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων  Για 

διάμετρο υφισταμένου αγωγού  Φ 160 mm 

 Φυγοκεντρικό αντλητικό συγκρότημα με κινητήρα ισχύος 3ΗΡ (CPV:42122130-0) 

 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης  (CPV:44115210-4) 

 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα με κινητήρα ισχύος 4 ΗΡ  

 Σωλήνες χαλύβδινοι 2,5¨ βαρέως τύπου (CPV:44165200-6) 

 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 (CPV:31321200-4) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

1. την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης των οικισμών 

Παλιάπολης και Καμαριώτισας με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στην 

2/2019 Μελέτη από ζημιές που προέκυψαν από την θεομηνία του 

Σεπτεμβρίου 2017.  

2. την 2/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης με τίτλο:  

‘Εργασίες Επισκευής και  αποκατάστασης αντλιοστασίων και 

υδρευτικών δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης   

3. ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου  μας για το έτος 2019 υπάρχει  πρόβλεψη 

αλλά και δυνατότητα για την κάλυψη του κόστους του έργου στον ΚΑ 

70/7336.05 Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης αντλιοστασίων και 

υδρευτικών δικτύων του Δήμου Σαμοθράκης.  

4. την αρίθμ. πρωτ.: 679/15-02-2019 απόφαση του διατάκτη με την οποία  έγινε 

η ανάληψη δαπάνης ποσού 36.168,65 € για Εργασίες επισκευής και 

αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών δικτύων του Δήμου 

Σαμοθράκης.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά για την 

ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 



κατασκευής του έργου «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης αντλιοστασίων και 

υδρευτικών δικτύων του Δήμου Σαμοθράκης», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς 

οι οικισμοί Παλιάπολης Καμαριώτισσας αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υδροδότησης από τις εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο από τη θεομηνία της 

25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017.  

 

Για την άμεση εκτέλεση του έργου ο Δήμος ζήτησε προσφορές και προχώρησε σε 

διαπραγμάτευση με τον ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ με αριθμό ΜΕΕΠ 

30674, με έδρα τη Σαμοθράκη, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 1% και αρ. πρωτ. 

εισερχομένης προσφοράς  715/ 18-2-2019 και κατόπιν διαπραγμάτευσης κατέθεσε 

νέα βελτιωμένη προσφορά με έκπτωση 2% και αρ. πρωτ. εισερχόμενης προσφοράς 

758/19-2-2019  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

1. Το πρόβλημα επαρκούς υδροδότησης των οικισμών Καμαριώτισσας και 

Παλιάπολης  

2. Την απόφαση 6860/26-09-2017 Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας (κήρυξη έκτακτης 

ανάγκης) 

3. Την απόφαση 2020/ 21-3-2018 Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας (παρατάση 

έκτακτης ανάγκης)  

4. Την απόφαση 6519/24-09-2018 Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας (παράταση 

έκτακτης ανάγκης) 

5. Τη Μελέτη 2/2019 ‘‘Εργασίες Επισκευής και  αποκατάστασης 

αντλιοστασίων και υδρευτικών δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης ’’  

προϋπολογισμού 36.168,65€ συμπεριλαβανομένου του ΦΠΑ (24%)   

6. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 

2. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

2019 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την παρούσα 

απόφαση και έχει γίνει η ανάληψη δαπάνης από τον διατάκτη με την υπ 

αριθμ. 679/15-2-2019 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 εδ. Β και 7 του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006 

4. Την τελική προσφορά του  ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΤΕ με 

αριθμό ΜΕΕΠ 30674  με έδρα την Καμαριώτισσα, ΤΚ 68002  με ΑΦΜ.: 

070276821 –ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, η αμοιβή του οποίου, κατά την 

προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 35.445,27 με ΦΠΑ (24%).  

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



Α. Αναθέτει κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, το έργο «Εργασίες 

Επισκευής και  αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών 

δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης»  σύμφωνα με την Μελέτη 2/2019 

«Εργασίες Επισκευής και  αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών 

δικτύων    του   Δήμου  Σαμοθράκης» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Σαμοθράκης στον ΦΡΑΓΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΤΕ με αριθμό 

ΜΕΕΠ 30674  με έδρα την Καμαριώτισσα Σαμοθράκης  ΤΚ 68002  με ΑΦΜ.: 

070276821 –ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του 

ανέρχεται στο ποσό των  35.445,27 με ΦΠΑ (24%). 

Β.Η ανάθεση θα γίνει έναντι συνολικού ποσού 35.445,27€  συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος  ΦΠΑ (24%). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 

της.  

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Βίτσας Αθανάσιος 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΨΤΓΜΩ1Λ-Ρ6Χ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                       
Aρ. Πρωτ.: 802/20-2-2019                                        

 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/19-2-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Σαμοθράκης 

 
Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 19-2-2019  και ώρα 13:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 675/15-2-2019  πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

ΘΕΜΑ: 11ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή 

τέλους χρηστών στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού». 



 

Αριθμ. Αποφ.: 27 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. BΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. BΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία  εισηγήθηκε τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης ως εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή   

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα 

επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. 

Επίσης πρέπει να  τηρείται  αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και 

η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

Με την από 18/2/2019 εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, η 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
Καπετανίδου Στυλιανή αναφέρει  τα εξής: 
 
«Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, σε αυτούς που 
χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος ή η 
κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική 
νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των 
σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να 
θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη 
να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 
ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η 
θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών 
πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των 
τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το 
στοιχείο της νομιμότητας. 
 
Όπως γνωρίζεται για σειρά ετών δεν έχουν υλοποιηθεί προγράμματα άθλησης για 

όλους  
στο Δήμο μας καθώς δεν  κατέστη δυνατό να εξασφαλίσουμε γυμναστές για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων, όμως  κατά καιρούς έχει εκφραστεί έντονο 

ενδιαφέρον από  



δημότες μας και για το λόγο αυτό  προχωρήσαμε σε έρευνα για τον εντοπισμό 
γυμναστών που   κατοικούν στο νησί που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το 
Δήμο για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Πράγματι εντοπίστηκε 
γυμναστής που ενδιαφέρεται να καταθέσει αίτηση για πρόσληψη στο πρόγραμμα 
επομένως εξασφαλίσαμε ότι ο διαγωνισμός για την πρόσληψη δεν θα αποβεί 
άκαρπος. Προκειμένου να  υποβάλλουμε σχετικό αίτημα  για πρόσληψη 
προσωπικού για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους Κατόπιν  του 
αρίθμ. πρωτ.: 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/46828/1646/1416/141/38/30-1-2019 
εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, Διεύθυνση ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  προτείνουμε τα εξής: 
 
Να προτείνει η Οικονομική Επιτροπή  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την  επιβολή  
αντιτίμου στους συμμετέχοντες στα προγράμματα Άθλησης για όλους σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του επισυναπτόμενου Σχεδίου του  Κανονισμού 
Λειτουργίας τους προκειμένου να εξασφαλιστούν τα έσοδα για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των τμημάτων κατόπιν κατάρτισης του κανονισμού 
λειτουργίας. 
 
Συγκεκριμένα στόχος είναι να λειτουργήσουν τα κάτωθι τμήματα: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΤΜΗΜΑΤΟ
Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩ
Ν 

ΩΡΕΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Αθλητισμός 
και παιδί 

Βόλεϊ 1 15 2,30 Νοέμβριος- 
Ιούνιος 

Γνωριμία με το 
άθλημα 

Μπάσκετ 1 15 2,30 Νοέμβριος- 
Ιούνιος 

Γνωριμία με το 
άθλημα 

Αθλητισμός 
νέων  

Πρόγραμμα 
εκγύμνασης μέσω 
παιχνιδιού 
(μπάσκετ ή βόλεϊ) 

1 15 3 Νοέμβριος- 
Ιούνιος 

Φυσική 
κατάσταση 

Αθλητισμός 
και γυναίκα 

Αεροβική 1 15 3 Νοέμβριος- 
Ιούνιος 

Φυσική 
κατάσταση 

ΣΥΝΟΛΑ  4 60 11   

 
Η αμοιβή της δαπάνης μισθοδοσίας πτυχιούχου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με πρόβλεψη 
έως 20 έτη  προϋπηρεσίας (ενδεικτικά)  για απασχόληση 11 ωρών την εβδομάδα 
υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν οι εξής πιστώσεις: 
 11 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης Χ 1.682,00 € (Μ.Κ. 11) /40 ώρες 
εβδομαδιαίας απασχόλησης= 462,55 € Χ 7 μήνες (από 15/11/2019 έως 
15/6/2020)= 3.237,85 € + 809,46 € (25% εργοδοτικές εισφορές) =  4.047,31 € 
 
 
Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών προτείνεται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο η επιβολή μηνιαίας εισφοράς των συμμετεχόντων στα 
προγράμματα Άθλησης για όλους και ο καθορισμός της ως εξής: 
 
Τμήμα Δραστηριότητα Μηνιαία 

Συνδρομή 
Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Μήνες Σύνολο 
εσόδων 

Αθλητισμός 
και παιδί 

Βόλει 10,00 € 15 7 1.050,00 € 

Αθλητισμός 
και παιδί 

Μπάσκετ 10,00 15 7 1.050,00 € 

Αθλητισμός 
νέων 

Πρόγραμμα 
εκγύμνασης 
μέσω παιχνιδιού 
(μπάσκετ ή 
βόλεϊ) 

15,00 15 7 1.575,00 € 

Αθλητισμός 
και γυναίκα 

Αεροβική 15,00 15 7 1.575,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.250,00 € 

 
Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών ως : 



 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης για την 

υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους – ποσό 3.300,00 € 

 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης 

για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους- ποσό 810,00 € 

 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας (καθαριότητα, προμήθεια ειδών καθαριότητας, 

προωθητικό υλικό κ.ά.) τμημάτων στα πλαίσια υλοποίησης  προγράμματος 

Άθλησης για όλους-  ποσό 1.140,00 €  

Σύνολο……………………………………………………………………………….5.250,
00 €» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα 

μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10, 

2. τις διατάξεις του άρθρο 19 παρ.1 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, 

3. Την εγκύκλιο  του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005, 

4. Την από 18/2/2019 εισήγησης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για την αναγκαιότητα 

εισήγησης από την Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την επιβολή και τον καθορισμό αντιτίμου για την συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων στα προγράμματα Άθλησης για όλους περιόδου 2019-

2020» 

5. Το αρίθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 

46828/1646/1416/141/38/30-1-2019 έγγραφο  του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την  επιβολή  μηνιαίου 

αντιτίμου στους συμμετέχοντες στα προγράμματα Άθλησης για όλους κατόπιν 

κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλιστούν τα έσοδα για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των τμημάτων ως εξής: 

 

 Αντίτιμο ποσού 10,00 € μηνιαίως για τους  συμμετέχοντες στις 

δραστηριότητες ¨Βόλει¨ και ¨Μπάσκετ¨ του  τμήματος «Αθλητισμός 

και Παιδί»  που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του Προγράμματος 

Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020. 

 Αντίτιμο ποσού 15,00 € μηνιαίως για τους  συμμετέχοντες στην 

δραστηριότητα  ¨Πρόγραμμα εκγύμνασης μέσω παιχνιδιού (μπάσκετ 

ή βόλεϊ)¨ του τμήματος «Αθλητισμός νέων» που θα λειτουργήσει στα 

πλαίσια του Προγράμματος Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020 



 Αντίτιμο ποσού 15,00 € μηνιαίως για τους συμμετέχοντες στην 

δραστηριότητα ¨Αεροβική¨ του τμήματος «Αθλητισμός και γυναίκα» 

που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του Προγράμματος Άθλησης για 

όλους περιόδου 2019-2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 

ως εξής: 

 

          Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη          

    Βίτσας Αθανάσιος                                                                

(Υπογραφές) 

        

    Ακριβές Απόσπασμα 

                           Ο Δήμαρχος 

 

                  Βίτσας Αθανάσιος 

 

 

 


