
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από τα πρακτικά της αριθμ. 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Τρικκαίων. 
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 383/2017  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής 
διεξαγωγής της μελέτης: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», 
 

Στα Τρίκαλα σήμερα την 2/6/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 26202 - 
26/5/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (8): 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αυγέρου - Κογιάννη Ελένη (Πρόεδρος) 

2. Στουρνάρας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 

3. Παζαΐτης Δημήτριος (Μέλος) 

4. Λεβέντη-Καρά Ευθυμία (Μέλος) 

5. Κωτούλας Ιωάννης (Μέλος) 

6. Ρόμπας Χριστόφορος (Μέλος) 

7. Γκουγκουστάμος Ζήσης (Μέλος) 

8. Καΐκης Γεώργιος (Μέλος) 

1. Αλεστά Σοφία (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κυρία Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Γίνεται μνεία πως ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Στουρνάρας προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
Η Κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 11o θέμα ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Xωροταξίας & Περιβάλλοντος-
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ:  
Διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής της 
μελέτης: 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», που θα διεξαχθεί στο δημαρχιακό κατάστημα στις 
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……………….., ημέρα …………. και για τυχόν επαναλήψεις, προϋπολογισμού μελέτης 30.900,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Το με αριθμ. 38211/29-07-2016 (αρ. πρωτ. 731/09-01-2017 Δήμου Τρικκαίων) έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), το οποίο γνωμοδότησε θετικά ως προς την απαίτηση 
υποβολής σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη μελέτη Τροποποίησης της Ζώνης 
Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός των ορίων οικισμών 
προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας 
Περιβαλλοντικού Προελέγχου του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06. 

2) Την με αριθμ. 4247/227637/30-12-2016, απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με 
θέμα: «Επικύρωση της αριθμ. 741/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 
περί ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017», με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ 
άλλων, και  πίστωση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με Κ.Α. 40-7412.0013. 

3) Το με αριθμ. 6482/15-02-2017 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Μελετών, η σύνταξη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.  

4) Το με αριθμ. 6482/15-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, με 
το οποίο μας γνωστοποιούν ότι για την εκπόνηση μελετών σε σχέση με το περιβάλλον, αρμόδιο 
είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Χωρ/ξιας και Περ/ντος. 

5) Το με Ε.Α. 1575/21-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος, με το οποίο μας 
ενημερώνουν ότι το Τμήμα τους δεν είναι στελεχωμένο με το απαιτούμενο προσωπικό  για την 
εκπόνησης της (Σ.Π.Ε.). 

6) Τον Φάκελο Έργου και την Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης της «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ) για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου 
περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου 
Τρικκαίων», προϋπολογισμού μελέτης 30.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

7) Το σχέδιο Διακήρυξης και Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων, του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της 
ανωτέρω μελέτης. 

8) Την με αριθμ. πρωτ. 868/52684/13-04-2017 (Αρ. πρωτ. 17181/18-04-2017 Δήμου Τρικκαίων) 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης, με θέμα: 
«Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 171/2017 απόφασης Συμβουλίου Τρικκαίων», με την οποία 
εγκρίθηκε η αριθμ. 171/2017 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση τροποποίησης (3η) τεχνικού 
προγράμματος έτους 2017, με την οποία εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα και η μελέτη με Κ.Α. 40-
7412.0013, με τίτλο: «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης», προϋπολογισμού 
40.000,00€. 

9) Το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο, η Αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά 
από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού που αποτελείται από τρία μέλη. 

10) Το με αριθμ. 13785/27-03-2017 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, για ορισμό μέλους Τ.Ε.Ε., τακτικού και αναπληρωματικού, σε 
επιτροπή διαγωνισμού. 

11) Το με αριθμ. 4/04-04-2017 έγγραφο του ΤΕΕ, περί ορισμού εκπροσώπου, σε επιτροπή διαγωνισμού. 
12) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από 
το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή, από την αρμόδια για την συγκρότηση του 
συλλογικού οργάνου Υπηρεσία. 

13) Τη με αριθμ. 14325/29-03-2017 Κοινοποίηση του Πρακτικού συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής 
συνοπτικού διαγωνισμού, μετά από διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των διαθεσίμων υπαλλήλων της 
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Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περ/ντος οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε 
αυτή. 

14) Με το ανωτέρω πρακτικό συγκρότησης συστάθηκε η επιτροπή, με τακτικά μέλη τους Αθανάσιο 
Κωστόπουλο, Πολ. Μηχανικό και Δήμητρα Κωστοπούλου Τοπ. Μηχανικό και αναπληρωματικά μέλη 
τον Κων/νο Ντίνο, Τοπ. Μηχανικό και Βασιλική Μιχαλίτση Πολ. Μηχανικό, με πρόεδρο τον 
Αθανάσιο Κωστόπουλο και αναπληρωτή πρόεδρο τον Κων/νο Ντίνο. 

15)  Η επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, στο πλαίσιο των διαδικασιών 
σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 
όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), θα έχουν ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
 ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
 ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
 εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων και τη ματαίωση της διαδικασίας,  

 γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
 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, 

 γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

 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.     

16) Τον Φάκελο Έργου και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης «Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου 
περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου 
Τρικκαίων», προϋπολογισμού μελέτης 30.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

17) Το ΣΧΕΔΙΟ περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
μελέτης κάτω των ορίων, του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της ανωτέρω μελέτης. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 
Α) Την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης με  Κ.Α. 40-7412.0013, με τίτλο: «Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου 
περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων», 
προϋπολογισμού 30.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Β) Την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 
του Ν.4412/16,  για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης. 
Γ) Την έγκριση του Φακέλου Έργου και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της ανωτέρω μελέτης, καθώς και των 
όρων της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης της μελέτης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού. 
Δ) Την έγκριση του πρακτικού συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με το οποίο 
(πρακτικό) ορίζεται η επιτροπή διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.  
 
Ακολούθως, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το παρακάτω σχετικό πρακτικό: 
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Πρακτικό συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού 

Της μελέτης έργου με τίτλο: 
 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 
 

που θα διεξαχθεί στο δημαρχιακό κατάστημα  
 

στις 23/05/2017, ημέρα Τρίτη και για τυχόν επαναλήψεις, 
 

προϋπολογισμού μελέτης 30.900,00€,  Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

 
Σήμερα, στις 28/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της Δ/νσης Χωροταξίας & 

Περιβάλλοντος, με παρόντες, την Δ/ντρια Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Ζωή Πισκοϊα  Τοπογράφο 
Μηχανικό και τους:  

 Βασίλειο Πουλιανίτη, Τοπ. Μηχ/κό (Προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

 Αθανάσιο Ταταέτη, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό (Προϊστάμενο Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης)  
πραγματοποιήθηκε κλήρωση για την σύσταση  Επιτροπής Διεξαγωγής συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης 

με τίτλο : 
 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 
προϋπολογισμού 30.900,00 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, μεταξύ όλων όσων πληρούν 

τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή και σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα Διαθέσιμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Χωρ/ξιας & Περ/ντος. 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Κλάδος/Ειδικότητας 
Τμήμα/Αυτοτελές 
Γραφείο-Υπηρεσία 

Παρατηρήσεις 
 

1 Αλευράς Απόστολος Αθανάσιος 
ΠΕ5/Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων  
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
  

2 Ζδρένιας Χρήστος Αθανάσιος 
ΠΕ/Πολιτικών 

Μηχανικών 
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
  

3 Κάλφα Παρασκευή Σωτήριος 
ΠΕ/Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τμήμα Υπηρεσιών 
Δόμησης 

  

4 Καμπίτση Μαριάνθη Νικόλαος ΠΕ9/Γεωπόνων 
Τμήμα 

Περιβάλλοντος 
  

5 
Κωστόπουλος 
Αθανάσιος 

Χρήστος 
ΠΕ3/Πολιτικών 

Μηχανικών  

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
  

6 
Κωστοπούλου 
Δήμητρα 

Κωνσταντίνος 
ΠΕ/Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών  

  

7 Λαναρά Ελένη Δημήτριος 
ΠΕ/Πολιτικών 

Μηχανικών  
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
  

8 Μπότας Ευάγγελος Στέφανος 
ΠΕ/Γεωτεχνικών - 

Γεωλόγων  
Τμήμα 

Περιβάλλοντος 
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9 Μιχαλίτση Βασιλική Γεώργιος 
ΠΕ/Πολιτικών 

Μηχανικών 
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
 

10 Μπράκη Ευφροσύνη Νικόλαος 
ΠΕ/Πολιτικών 

Μηχανικών 
Συγκοινωνιολόγων 

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
 

11 Νικολαρέα Μεταξία Δημήτριος 
ΠΕ/Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών  
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
 

12 Ντέρη Δήμητρα Σωτήριος 
ΠΕ3/Πολιτικών 

Μηχανικών  
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
 

13 Ντίνος Κωνσταντίνος Γεώργιος 
ΠΕ3/Αγρονόμων 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
 

14 Ξουράφη Σταυρούλα Απόστολος 
ΠΕ/Αγρονόμων 
Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
 

15 
Πλιάτσικα Μαρία-
Ξένια 

Νικόλαος 
ΠΕ6/Αγρονόμων 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
 

16 Σαβουλίδης Ηλίας Χριστόφορος 
ΠΕ/Πολιτικών 

Μηχανικών 
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
 

17 Σιώμος Κων/νος Θωμάς 
ΠΕ4/Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
Τμήμα Υπηρεσιών 

Δόμησης 
 

18 Τριζώνη Ευαγγελία  Παύλος 

ΠΕ/Μηχανικών 
Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Τμήμα 
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 
 

 
Και βγήκαν οι συμμετοχές με αριθμ. 5,6 με αναπληρωματικές συμμετοχές με αριθμ. 13,9 σύμφωνα με τον 
Πίνακα. 

Κατόπιν τούτου συστάθηκε η κάτωθι επιτροπή: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
(αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται) 

1. Αθανάσιος Κωστόπουλος  1. Κων/νος Ντίνος  
2. Δήμητρα Κωστοπούλου  2. Βασιλική Μιχαλίτση 
   
με πρόεδρο τον  Αθανάσιο Κωστόπουλο και αναπληρωτή πρόεδρο τον Κων/νο Ντίνο 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση 

του αρμόδιου τμήματος, καθώς και τις διατάξεις των εδ. ε΄& δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1) Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 30.900,00€ στον Κ.Α. 40-7412.0013 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη μελέτη με τίτλο «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
(ΣΠΕ) για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου περιοχής και 
εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων», 
προϋπολογισμού 30.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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2) Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 
86 του Ν.4412/16,  για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης. 

3) Εγκρίνει το Φακέλου Έργου και τη Συγγραφής Υποχρεώσεων της ανωτέρω μελέτης και καθορίζει τους 
όρους της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όπως αυτοί 
αναγράφονται στο σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4) Εγκρίνει το αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας πρακτικό συγκρότησης της επιτροπής 
διαγωνισμού ανάθεσης της εν λόγω μελέτης και βάσει αυτού ορίζει την παρακάτω επιτροπή 
διαγωνισμού:  
  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
(αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται) 

1. Αθανάσιος Κωστόπουλος  1. Κων/νος Ντίνος  
2. Δήμητρα Κωστοπούλου  2. Βασιλική Μιχαλίτση 
3.Κορομπλή Μαρία (εκπρόσωπος του 
Τ.Ε.Ε.) 

 3.Γκαρνάρα Αναργυρία (αναπληρωματικό 
μέλος-εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.) 

με πρόεδρο τον  Αθανάσιο Κωστόπουλο και αναπληρωτή πρόεδρο τον Κων/νο Ντίνο 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 383/2017. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΥΓΕΡΟΥ - ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Τρίκαλα 2/6/2017 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   

 ΑΥΓΕΡΟΥ - ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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