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Αριθµός απόφασης : 2 / 2014

Από το µε αριθµό 1 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
για την παροχή υπηρεσιών (εργασιών και µεταφορών) του Π.∆. 28/1980,
για το έτος 2014.
Σήµερα την 23η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30 µ.µ., η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
2797/17.01.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος

1. Άννα Νανοπούλου
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 18 παρ. 2 του Π.∆. 28/1980 αναφέρονται τα εξής : ¨..2. Αι δηµοπρασίαι
δηµοτικών και κοινοτικών έργων και προµηθειών διενεργούνται εις την έδραν της ΤΥ∆Κ
του Νοµού ή εις την έδραν του δήµου ή της κοινότητος, των µέν δήµων υπό της
δηµαρχιακής επιτροπής, των δε κοινοτήτων υπό επιτροπής εκ του προέδρου ή
αντιπροέδρου και δύο συµβούλων, οριζοµένων υπό του κοινοτικού συµβουλίου¨.
Επίσης στο άρθρο 70 παρ. 1 του Π.∆. 28/1980 αναφέρονται τα εξής : ¨….1. Αί
διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται γενικώς και κατ΄αναλογίαν και επί της
εκτελέσεως προµηθειών, εργασιών και µεταφορών των δήµων και κοινοτήτων ως και
επί εργασιών συγκεντρώσεως αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµµάτων¨.

η
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Σύµφωνα µε το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/2006, µέχρι την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από
τις υπηρεσίες που παρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42
Α΄), διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), µε την
επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον
Π∆ 60/2007).
Επίσης στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών
και την αξιολόγηση των προσφορών και η συγκρότηση επιτροπών, από µέλη της,
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµες είναι της Οικονοµικής
Επιτροπής.
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27.10.2011):
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η
συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά
από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο
να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την
αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως.»
Κατ'
εξουσιοδότηση
της
ανωτέρω
διάταξης
δηµοσιεύτηκε
η
υπ'
αριθ
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011
Απόφαση
του
Υπουργού
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου διενήργησε την 20η
Ιανουαρίου 2014, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και
αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (εργασιών και µεταφορών) για το έτος 2014 οι
οποίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄)
Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο από 20.01.2014 Πρακτικό
Κλήρωσης. Ήτοι αναλυτικά : «….Στην Κοζάνη, σήµερα 20-1-2014 ηµέρα ∆ευτέρα, στο
γραφείο της ∆/τριας ∆οικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, πραγµατοποιήθηκε η
ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων του ∆ήµου Κοζάνης για την ανάδειξη των µελών
που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2014.
1. ………………………………………………………………..
2. Για τη διενέργειας διαγωνισµών & αξιολόγησης προσφορών του ∆ήµου µε τις διατάξεις του
Π.∆. 28/1980.
Παραβρέθηκαν στην κλήρωση:
1. Μαρκοπούλου Ευαγγελία (∆/ντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών)
η
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Καρατζόπουλος ∆ηµήτριος (Προϊστάµενος µηχανογράφησης)
Μπιλιώνης Γεώργιος (∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών)
Κορκάς Βασίλειος (Προϊστάµενος Γραφείου Προγραµµατισµού)
Μανδραβέλης Θεόδωρος (Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
Γρηγοριάδης Ιωάννης (Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής)

Κληρώθηκαν για την Επιτροπή:
Α. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.∆. 28/1980

&

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ

 Τακτικά µέλη:
1. Καπνοτίδης Κων/νος του Αλεξάνδρου (ως πρόεδρος) ΠΕ Γεωπόνων
2. Αραβόπουλος Χαράλαµπος του Ιωάννη
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
3. Τοπάλη Θεοδώρα του Πέτρου
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Λιάκου Ιωάννα του Γεωργίου
2. Βλάχος Σωτήριος του Κων/νου
3. Μπατιάνης Βασίλειος του Αθανασίου

ΠΕ Γεωπόνων
∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων
∆Ε Τεχνιτών

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οι παρόντες για τη διεξαγωγή της κλήρωσης
1.Μαρκοπούλου Ευαγγελία (Τ.Υ), 2. Καρατζόπουλος ∆ηµήτριος (Τ.Υ), 3. Μπιλιώνης Γεώργιος
(Τ.Υ), 4. Κορκάς Βασίλειος (Τ.Υ), 5. Μανδραβέλης Θεόδωρος (Τ.Υ), 6. Γρηγοριάδης Ιωάννης
(Τ.Υ)….»
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν, να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού
και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών (εργασιών και µεταφορών) για
το έτος 2013 οι οποίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980
(ΦΕΚ 11/τ.Α΄), αποτελούµενη από τους παραπάνω προτεινόµενους δηµοτικούς
υπαλλήλους:
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 & 70 του Π.∆. Π. ∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως
έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/τ. Α΄/ 15.01.1980).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 ¨Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015¨ (ΦΕΚ 226
τ.Α΄/27.10.2011)
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ
5. Το από 20.01.2014 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
η
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί την παρακάτω Επιτροπή ∆ιαγωνισµών & Αξιολόγησης Προσφορών για το
έτος 2014, για την παροχή υπηρεσιών (εργασιών και µεταφορών) για το έτος 2014 οι
οποίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄)
αποτελούµενη από τους παρακάτω δηµοτικούς υπαλλήλους :
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕ ΤΟ Π.∆. 28/1980
 Τακτικά Μέλη
1. Καπνοτίδης Κων/νος του Αλεξάνδρου (ως πρόεδρος) ΠΕ Γεωπόνων
2. Αραβόπουλος Χαράλαµπος του Ιωάννη
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
3. Τοπάλη Θεοδώρα του Πέτρου
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Λιάκου Ιωάννα του Γεωργίου
2. Βλάχος Σωτήριος του Κων/νου
3. Μπατιάνης Βασίλειος του Αθανασίου

ΠΕ Γεωπόνων
∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων
∆Ε Τεχνιτών

Β. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών & η αξιολόγηση
των προσφορών και β) η υποβολή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που προκύπτουν κατά
την εκτέλεση των συµβάσεων ή για θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.∆.
28/1980 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄)
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr)
(παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 2/ 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 23 Ιανουαρίου 2014
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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