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Αριθµός απόφασης : 9 / 2018

Από το µε αριθµό 2/2018 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων) για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών βάσει της παρ. 11 περ. α του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) έως 31.12.2018.
Σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1.518/12.12.2018 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 διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Καραπάτσιος Ευάγγελος
6.Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Παρασκευάς
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Μαλούτας Λάζαρος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

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 τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 7 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
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
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διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες»
Το γραφείο Προϋπολογισµού του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του ∆ήµου στο από 15.01.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του µε
θέµα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ∆ήµου Κοζάνης για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» αναφέρει τα
παρακάτω:
«….Όπως αναφέρεται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ). » Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων
συµβάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226), η διαδικασία
κλήρωσης αφορά συγκεκριµένα τα συλλογικά όργανα για τη διεξαγωγή δηµόσιων
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών,
υπηρεσιών ή έργων.
Αν κριθεί σκόπιµη η συγκρότηση επιτροπών για την λειτουργία των οποίων απαιτούνται
εξειδικευµένες γνώσεις τις οποίες, λόγο της ιδιότητάς τους, έχουν συγκεκριµένοι
υπάλληλοι, τότε οι υπάλληλοι αυτοί ορίζονται στις συγκεκριµένες επιτροπές χωρίς την
διαδικασία κλήρωσης (ex officio).
Στόχος της συγκρότησης εξειδικευµένων επιτροπών είναι να διασφαλίσει ο ∆ήµος ότι
τα µέλη των επιτροπών διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για να
διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω
συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εµπεριστατωµένη, τεχνοκρατικά άρτια και
αµερόληπτη κρίση.
Σε συνέχεια των ανωτέρω για το έτος 2018 και σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Κοζάνης για την ανάδειξη των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών της ανωτέρω επιτροπής, εισηγούµαστε προς την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου τη λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων ∆ήµου Κοζάνης για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών ως ακολούθως :
Α. Αριθµός µελών επιτροπών – αναπλήρωση :
Σε όλες τις επιτροπές θα συµµετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά
µέλη που είναι ο ελάχιστος αριθµός που θέτει η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (Α΄ 45). Όταν απουσιάζει ή κωλύεται
ένα τακτικό µέλος της επιτροπής θα πρέπει να καλείται να συµµετέχει το πρώτο
αναπληρωµατικό µέλος. Σε ενδεχόµενο απουσίας ή κωλύµατος του πρώτου
αναπληρωµατικού θα καλείται το δεύτερο αναπληρωµατικό µέλος. Σε ενδεχόµενο
απουσίας ή κωλύµατος και του δεύτερου αναπληρωµατικού θα καλείται το τρίτο
αναπληρωµατικό µέλος.
Α1. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών, βάσει της παρ. 11 περ. α του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄), αποτελούµενη από δηµοτικούς υπαλλήλους των
∆ιευθύνσεων του ∆ήµου :
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α/α
1
2

Τακτικά µέλη
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

3

ΒΑΛΤΑ∆ΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπληρωµατικά Μέλη
ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΛΑΝΗ ΑΓΝΗ
ΜΠΙΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

1
2
3

Kλάδος-Ειδικότητα
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Μέλος

Η ισχύς των ανωτέρω επιτροπών θα ξεκινήσει από την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής
απόφασης συγκρότησής τους από την Οικονοµική Επιτροπή και θα έχει ισχύ µέχρι τις
31/12/2018 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή της σχετικής
απόφασης µε νεότερη απόφαση του ιδίου οργάνου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου
(Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) για τις δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας και
παροχής γενικών υπηρεσιών βάσει της παρ. 11 περ. α του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) έως 31.12.2018, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση του
γραφείου Προϋπολογισµού του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του ∆ήµου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ζ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 (παρ. 1 και 11 περ. α ) του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Το από 15.01.2018 Υπηρεσιακό /Ενηµερωτικό Σηµείωµα του γραφείου
Προϋπολογισµού του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του
∆ήµου.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.20187, το γνωµοδοτικό όργανο
(Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών, βάσει της παρ. 11 περ. α του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄), αποτελούµενη από τους παρακάτω δηµοτικούς
υπαλλήλους:


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α/α
1

Τακτικά µέλη
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

Kλάδος-Ειδικότητα
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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2

ΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

3

ΒΑΛΤΑ∆ΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Μέλος
Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΙΚΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΛΑΝΗ ΑΓΝΗ
ΜΠΙΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Β. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
Γ. Η ισχύς της ανωτέρω επιτροπής θα ξεκινήσει από την ηµεροµηνία λήψης της
σχετικής απόφασης συγκρότησής τους από την Οικονοµική Επιτροπή και θα έχει ισχύ
µέχρι τις 31/12/2018 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή της
σχετικής απόφασης µε νεότερη απόφαση του ιδίου οργάνου.
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) της ανωτέρω επιτροπής µε φροντίδα του γραφείου Προϋπολογισµού
του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Στ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 9 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 17 Ιανουαρίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.01.30 13:42:27 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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