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Αριθµός απόφασης : 28 / 2018

Από το µε αριθµό 3/2018 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα:
Συγκρότηση
επιτροπής
διενέργειας
δηµοσίων
διαγωνισµών µελετών, βάσει του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2018.
Σήµερα την 29η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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.
2.871/25.01.2018 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 πέντε
(5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Μαλούτας Λάζαρος
4.Καραπάτσιος Ευάγγελος
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 το
παραπάνω 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
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»
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7,9 και 11ε του Ν.4412/2016: «1.Στο
πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν
προς τα από φαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
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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. ∆εν
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 ∆ηµοσίων 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 ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας», 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.∆η.Συ. του άρθρου 344.
8. η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών Μητρώο Μελών
Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Εργων, Μελετών, Τεχνικών
και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) 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 ∆ικτύων ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του
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Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραµµένων, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε
άλλο σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο θέµα.
9. Ειδικά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, «πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1
έως 7» [2], ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή
συγκροτεί, µετά από δηµόσια κλήρωση, µε απόφασή της, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που
αποτελείται από τρία µέλη. ∆ύο από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι «κατηγορίας ΠΕ»
[8], µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η' «της
παραγράφου 8» [3] του παρόντος άρθρου που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε
το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε
τον αναπληρωτή του.
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να συγκροτείται από πέντε µέλη, αν
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και
απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. Τέσσερα από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους
αναπληρωτές τους εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η' της προηγούµενης
παραγράφου και µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση
σύµβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται
σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της
αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δηµόσια κλήρωση που
διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. µε βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας µελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης,
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο µέλος του Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και
εξειδικευµένο αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα µέλη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α' και
β'.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση η' «της παραγράφου 8».
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).»
Με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά µε το Μη.Π.Υ.∆η.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.»
Ακολούθως µε το άρθρο 13 παρ.2 του Κ∆∆/σιας: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόµο
δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη.»
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο µε α.α 206/25.01.2018 υπηρεσιακό της
σηµείωµα µε θέµα «Συγκρότηση επιτροπής για διεξαγωγή ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών για
Μελέτες για το έτος 2018» αναφέρει τα παρακάτω :
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«…Παρακαλούµε όπως προβείτε στη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή
∆ηµοσίων ∆ιαγωνισµών Μελετών για το έτος 2018, σύµφωνα µε την συνηµµένη
εισήγηση.
«…ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Στη Κοζάνη σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.µ. στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κοζάνης διενεργήθηκε από τους :
1. Πεχλιβανίδη Μιχαήλ, ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κοζάνης
2. Καρµαζή Ευθύµιο, Προϊστάµενο Τµήµατος Έργων Συντήρησης και Λειτουργικής
Αναβάθµισης
3. Καρπουζά Χρήστο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο Τµήµατος Μελετών
κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την παρακάτω Επιτροπή, σύµφωνα
µε τον Νόµο 4412/2016 (άρθρο 221, παρ. 9):
• Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών Μελετών
Η Επιτροπή αυτή θα έχει ισχύ για το έτος 2018, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα σχετική
ανακοίνωση στις 23.1.2018 (Αρ. Πρωτ. 2473).
Στο ενηµερωτικό έγγραφο, συνοδευτικό της παραπάνω ανακοίνωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών Μελετών, οι οποίοι είναι οι
κάτωθι
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1

Κατακαλίδης Νικόλαος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2

Κοντού Αθηνά

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3

Παπαθανασίου Αικατερίνη

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

4

Στέφος Γεώργιος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

5

Τανίδου Ελευθερία

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

6

Τουρτούρας Αχιλλέας

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (Προσωποπαγή)

7

Τσολάκης Αλέξανδρος

Ι∆ΑΧ - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

8

Χατζησυµεώνογλου Μάρθα

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

9

Παππά Μαρία

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αφού τοποθετήθηκαν τα ονόµατα των παραπάνω υπαλλήλων σε κληρωτίδα ο ∆ιευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης κ. Πεχλιβανίδης Μιχαήλ, προχώρησε στην επιλογή
των κλήρων για τη συγκρότηση της επιτροπής όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους Πίνακες που ακολουθούν κατά σειρά
κλήρωσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο
1
Παππά Μαρία
2
Κοντού Αθηνά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο

Υπογραφή

Υπογραφή
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Κατακαλίδης Νικόλαος
Τουρτούρας Αχιλλέας

Με ευθύνη του ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοζάνης θα ειδοποιηθούν
αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όλων των
επιτροπών.
Οι Επιτροπές θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.
Το Πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πράξης επιλογής του
µέλους του συλλογικού οργάνου.
(σχετ. υπ΄αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 Απόφαση του Υπ.∆.Μ & Ηλ.∆, & υπ΄αριθ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκύκλιος του Υπ.∆.Μ & Ηλ.∆)
Τα µέλη που διενήργησαν την κλήρωση
1) Πεχλιβανίδης Μιχαήλ

2) Καρµαζής Ευθύµιος

3) Καρπουζάς Χρήστος…»

Εισήγηση Συγκρότησης Τριµελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών για
Μελέτες για το έτος 2018
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. 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».
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
4. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5. Την ανάγκη ανάδειξης των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής
∆ιαγωνισµών για Μελέτες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών &

Προµηθειών».
7. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1141(2017)/11.1.2018 έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ (αρ. πρωτ.
δήµου 2831/25-1-2018)
8. Το από 2729/24.1.2018 πρακτικό κλήρωσης.
Εισηγούµαστε
Τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής µε ισχύ από 1.1.2018 έως και 31.12.2018 :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Υπηρεσιακά)
Α/Α
1
2

Όνοµα
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ

Επώνυµο
ΠΑΠΑ
ΚΟΝΤΟΥ

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μη υπηρεσιακά Τακτικά Μέλη
1. Κιουρκτζόγλου Ευαγγελία – Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Υπηρεσιακά)
Α/Α
1
2

Όνοµα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Επώνυµο
ΚΑΤΑΚΑΛΙ∆ΗΣ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μη υπηρεσιακά Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Κιάνας Στέργιος – Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ
Με Πρόεδρο την κ. Παππά Μαρία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και αναπληρωτή προέδρου τον κ.
Κατακαλίδη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.
1. Το υπηρεσιακό αναπληρωµατικό µέλος θα αναπληρώνει τα αντίστοιχο τακτικό µέλος της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και το οποίο λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2.Το µη υπηρεσιακό αναπληρωµατικό µέλος που έχει οριστεί από το Τ.Ε.Ε. θα αναπληρώνει το
αντίστοιχο µη υπηρεσιακό τακτικό µέλος που έχει οριστεί από το Τ.Ε.Ε. και το οποίο λείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται.
Να επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη Επιτροπή θα γνωµοδοτεί για τυχόν ενστάσεις και προσφυγές
που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας ή Προϊσταµένης Αρχής κατά τη διενέργεια των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 221
του Ν.4412/2016….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών,
την συγκρότηση Επιτροπής ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών Μελετών, βάσει του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) από 01.01.2018 έως και 31.12.2018, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 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 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 µε αριθµ. 206/25.01.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2018 έως και 31.12.2018, την
Επιτροπής ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών Μελετών, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄), για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µελετών :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Υπηρεσιακά)
Α/Α
1
2

Όνοµα
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ

Επώνυµο
ΠΑΠΑ
ΚΟΝΤΟΥ

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μη υπηρεσιακά Τακτικά Μέλη
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1. Κιουρκτζόγλου Ευαγγελία – Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Υπηρεσιακά)
Α/Α
1
2

Όνοµα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Επώνυµο
ΚΑΤΑΚΑΛΙ∆ΗΣ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ

Ειδικότητα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μη υπηρεσιακά Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Κιάνας Στέργιος – Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ
Με Πρόεδρο την κ. Παππά Μαρία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και αναπληρωτή προέδρου τον κ.
Κατακαλίδη Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.
1. Το υπηρεσιακό αναπληρωµατικό µέλος θα αναπληρώνει τα αντίστοιχο τακτικό µέλος της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και το οποίο λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2.Το µη υπηρεσιακό αναπληρωµατικό µέλος που έχει οριστεί από το Τ.Ε.Ε. θα αναπληρώνει το
αντίστοιχο µη υπηρεσιακό τακτικό µέλος που έχει οριστεί από το Τ.Ε.Ε. και το οποίο λείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται.
Β. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει 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.
Γ. Οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως
31.12.2018, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) της επιτροπής µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 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 28 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 29 Ιανουαρίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.02.01 15:38:28 EET

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