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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 44879/7-12-2016
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και προµηθειών κατ’
εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
Παρασκευή Βρυζίδου
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Καραίσκος
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης
4. Ιωαννης Αριστεριδης
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Γεώργιος Κοκκινίδης
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε ότι το υπ’αριθµ 44446/5-12-2016
έγγραφό το Γρ. Προµηθειών στο οποίο αναφερονται τα κάτωθι:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α 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:
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
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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.
11.

………………….

Σύµφωνα 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.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «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’)
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.2 του Κ∆∆/σιας: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά,
συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη.»
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούµε να συγκροτήσετε :
1. την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
2. …………………………………….
εξειδικεύοντας τις αρµοδιότητες, τον αριθµό και τις ιδιότητες των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 221 του
Ν.4412/2016, καθώς και τη διάρκεια τους για ένα έτος.»
Τα µέλη της Επιτροπής είναι υπόχρεοι ως προς την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης
οικονοµικών συµφερόντων µέσα σε ενενήντα ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητας , το χρόνο κατά τον
οποίο έχουν την ιδιότητα αυτή και ένα έτος µετά της απώλεια αυτή. ( αρ 1 του Ν 3213/2003 όπως ισχυει.) Η
υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά κατ’εφαρµογή της παρ 6 αρ 66 του Ν 4409/2016.
Με την υπ’αριθµ 44888/7-12-2016 ανακοίνωση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών γνωστοποιήθηκε η διενέργεια κλήρωσης για την
ανάδειξη τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής. Στις 12-12-2016 διενεργήθηκε η
κλήρωση και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 45239/12-12-2016 πρακτικό .
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Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Αριθµ. απόφ. 189/2016

1.
2.
3.
4.
5.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
τις διατάξεις του Ν 4412/2016
την υπ’αριθµ 44446/5-12-2016 εισήγηση
τις διατάξεις του Ν 4424/2011
το υπ’αριθµ 45239/12-12-2016 πρακτικό κλήρωσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Συγκροτεί τριµελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και
προµηθειών κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017 µε αρµοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

1

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ

2

ΙΩΑΝΝΑ

ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

3

ΜΥΡΟΦΟΡΑ

ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Ιδιότητα
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

Ιδιότητα

1

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΛΑΜΠΑ

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

∆ΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΠΟΥ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

3

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΙΟΝΤΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Κυριακή Πλαγερινου σε περίπτωση απουσία της αναπληρώνεται από την Καλλιόπη Λαµπα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 189/2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββας Ζαµανίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Κωνσταντίνος Σερσέµης
Γεώργιος Χαϊτίδης
Ιωαννης Αριστεριδης
Γεωργιος Κοκκινιδης
Σοφοκλης Σιδηροπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

