
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

           

  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       

      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 12/14-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Θέρµης 

 

 

Αριθµ.Αποφ. 172/2017       ΘΕΜΑ.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς 

δηµοσίευση  και επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων για την παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε τίτλο 

«Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στον 

εντοπισµό προβληµάτων και κατάθεση 

αντιρρήσεων σχετικών µε δηµοτικές 

ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των 

δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου 

Θέρµης». 

                           

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) 

σήµερα την 14η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική 

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 8081/10-3-2017 πρόσκληση συνεδρίασης 

του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του 

Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών 

βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη ,δηλαδή: 

 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος    

2. Αγοραστούδη Ευγενία   1. Αναγνώστου Πασχάλης 

3. Αποστόλου Στυλιανός                         

4. Βογιατζής ∆ηµήτριος     

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

6. Καρκατζίνος Νικόλαος 

7. Καρκατζούνης Θεοφάνης 

8. Πράτανος Απόστολος 

    

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου  

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1
ο
 εκτός της 

ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από την Οικονοµική 

Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι 

κατεπείγον. 

 

Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για 

το θέµα αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Ύστερα από αυτό η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της : « Συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού  και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την 

µελέτη µε τίτλο «Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στον εντοπισµό 

προβληµάτων και κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών µε δηµοτικές ιδιοκτησίες 

στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου 

Θέρµης»». 

 

Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον καθώς µε το αριθ. 4988/2017 έγγραφο της 

∆/νσης δασών Θεσσαλονίκης αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες σε 94 προ 

Καποδιστριακούς ΟΤΑ της ΠΕ Θεσσαλονίκης µεταξύ των οποίων και στις 

∆ηµοτικές και Τοπικές κοινότητες Αγάις Παρασκευής, Αγίου Αντωνίου, Καρδίας, 

Κάτω Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστεράς, Σουρωτής και Τριλόφου του ∆ήµου 

Θέρµης. 

Ο ∆ήµος Θέρµης έχει ιδιοκτησίες εντός των περιοχών για τις οποίες 

πραγµατοποιείται η ανάρτηση και καλείται να αξιολογήσει τα δεδοµένα των 

∆ασικών χαρτών και να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας µε καταληκτική ηµεροµηνία την 6η Απριλίου. 

Προκειµένου να τηρηθεί η ανωτέρω ηµεροµηνία η οποία κρίνεται ασφυκτική και 

υλοποιήσιµη µόνο µέσω της προσφυγής στην ανάθεση των σχετικών εργασιών και 

υπηρεσιών σε αναδόχους συντάχθηκε η αριθ. 3/2017 µελέτη µε τίτλο 

"Κατεπείγουσες ......" 

Είναι απαραίτητη λοιπόν η τήρηση της ανωτέρω καταληκτικής ηµεροµηνίας.  

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

της Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα 

 

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα  είπε ότι σύµφωνα µε το 

άρθρο 221 παραγ 1, 3, 9 και 11ε του Ν.4412/8-8-2016 προβλέπεται η διενέργεια 

δηµόσιας κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για τα 

συλλογικά όργανα διοίκησης και ανέφερε συγκεκριµένα ότι πρέπει να συσταθεί 

επιτροπή διενέργειας διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε τίτλο  

«Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στον εντοπισµό προβληµάτων και 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών µε δηµοτικές ιδιοκτησίες στο πλαίσιο 

ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης». 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 13-3-2017 πρακτικό κλήρωσης της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων σύµφωνα µε το οποίο η υπηρεσία προέβη στη διενέργεια 

κλήρωσης το αποτέλεσµα της οποίας έχει ως εξής: 

 

 1. Επιτροπή  διενέργειας διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε τίτλο  

«Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στον εντοπισµό προβληµάτων και 

κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών µε δηµοτικές ιδιοκτησίες στο πλαίσιο 

ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης». 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΖΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

2. ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

2. ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ 

 

 

2.  Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΑΡΑ∆ΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ 

3.ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΠΕ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ , ΠΕ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

‘Έθεσε επίσης υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 1111/14-3-2017 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 

Θέρµης 8585/14-3-2017) έγγραφο του ΤΕΕ σύµφωνα µε το οποίο ορίζονται 

εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα 

µε την παρ. 9 του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2017 οι παρακάτω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1.ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΜ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ Α-ΤΜ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

     Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στη 

συγκρότηση των επιτροπών και στον ορισµό του Προέδρου εκάστης. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της,  

τις  διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

το Πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και το έγγραφο του ΤΕΕ 

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

        

1. Συγκροτεί  την επιτροπή  διενέργειας διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 

32 του Ν. 4412/2016 για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών µε τίτλο  «Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης 

στον εντοπισµό προβληµάτων και κατάθεση αντιρρήσεων σχετικών µε 

δηµοτικές ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών σε 8 

κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης», ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΖΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως 

Πρόεδρος  

2. ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

3. ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΜ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

2. ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ 

3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ Α-ΤΜ 

 

 

2.  Συγκροτεί  την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την παροχή τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε τίτλο  «Κατεπείγουσες 

υπηρεσίες υποστήριξης στον εντοπισµό προβληµάτων και κατάθεση 

αντιρρήσεων σχετικών µε δηµοτικές ιδιοκτησίες στο πλαίσιο ανάρτησης 

των δασικών χαρτών σε 8 κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης», ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΑΡΑ∆ΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως 

Πρόεδρος 

2. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ 

3.ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΠΗΝΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΠΕ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ , ΠΕ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 172/2017. 

  

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

                                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

 

                                                                               ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ 
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