ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 13/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1268/20-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπών (α) ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών και (β) Αξιολόγησης ενστάσεων για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –
Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε
κωδικό MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά ανά Οµάδα Ειδών.
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«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»

Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 : «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 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. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων
στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Συγκροτείται τριµελές ή πενταµελές γνωµοδοτικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) […] 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). στ. Τα γνωµοδοτικά όργανα της
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παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα και
λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων»
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’)
Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών διενήργησε την 24η Ιανουαρίου 2017, κλήρωση για την
ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν (α) την Επιτροπή
διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης και (β) την Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων για τον µε αριθµ.
πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το υποέργο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό MIS 448269 , ο
οποίος διεξάγεται µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
ανά Οµάδα Ειδών.
Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν και που εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.
82/24-01-2017 Πρακτικό Κληρώσεως το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας , είναι:
Α. Για την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Σίδερης
2
Μαρκεσίνη
3
Βραχνούλας

ΟΝΟΜΑ
Ελευθέριος
Αναστασία
∆ηµήτριος

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
Κονιδάρης
Αριστείδης
2
Γεωργάκη
Αγγελική
3
Αρέθας
Σπυρίδων

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών
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Β. Για την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Γεωργάκης
2
Πάντζου
3
Βουκελάτος

ΟΝΟΜΑ
Θωµάς
Ζωή
Θωµάς

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
Παπαρίζου
Βικτωρία
2
Μελά
Μαρία
3
Γεωργακόπουλος Ανδρέας

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ9 Γεωπόνων
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας

Το υπ’ αριθ.πρωτ. 82/24-01-2017 Πρακτικό Κληρώσεως έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λευκάδα 24 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.εσ.:82

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ του µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –
Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
η

Την 24 Ιανουαρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας,
στο γραφείο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ελλαπόρτα Σπυρίδωνα, ενώπιον του κ.Αθανίτη Αντώνη και της
κ.Γεωργάκη Κωνσταντίνας, ∆ηµοτικών υπαλλήλων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κλήρωση για την
ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές (α) ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και (β)
Αξιολόγησης ενστάσεων για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359 ∆ιεθνή ανοικτό
διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών, σύµφωνα µε την
αριθµ.πρωτ.εσ.56/17-01-2017 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση.
Στο συνηµµένο πίνακα της ανωτέρω ανακοίνωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αναφέρονται οι
υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στις ανωτέρω επιτροπές.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων,
παρουσία των προαναφερόµενων δύο υπαλλήλων της ίδιας ∆/νσης, προχώρησε στην κλήρωση των µελών
από τους αναφερόµενους στο συνηµµένο πίνακα υπαλλήλων.
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες κατά σειρά κλήρωσης:
Α. Για την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Σίδερης
Ελευθέριος
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
2
Μαρκεσίνη
Αναστασία
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών
3
Βραχνούλας
∆ηµήτριος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
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Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Κονιδάρης
Γεωργάκη
Αρέθας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Αριστείδης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Σπυρίδων
ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών

Β.1. Για την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Γεωργάκης
Θωµάς
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Πάντζου
Ζωή
ΠΕ Μηχανικών
3
Βουκελάτος
Θωµάς
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαρίζου
Μελά
Γεωργακόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Βικτωρία
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία
ΠΕ9 Γεωπόνων
Ανδρέας
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας

Οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την διενέργεια της κλήρωσης
1. ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων
2. Αθανίτης Αντώνιος
3. Γεωργάκη Κων/να»

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συγκροτήσει τις Επιτροπές του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρµοδιότητες, τον αριθµό και τις ιδιότητες των µελών, τη λειτουργία
των επιτροπών, τη διάρκεια τους .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίας
σύµβασης (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) από τρία µέλη, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Σίδερης
Ελευθέριος
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
2
Μαρκεσίνη
Αναστασία
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών
3
Βραχνούλας
∆ηµήτριος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Κονιδάρης
Αριστείδης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Γεωργάκη
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3
Αρέθας
Σπυρίδων
ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Σίδερης Ελευθέριος
2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων ,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση
της διαδικασίας,
ε) γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτεί 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.
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3. Η Επιτροπή συγκροτείται για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359
∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό
MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών»
4. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως 31-12-2017. Οι διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων
που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο
όργανο.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στα επιλεγέντα µέλη του οργάνου.
Β. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίας σύµβασης
(άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) από τρία µέλη, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Γεωργάκης
Θωµάς
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Πάντζου
Ζωή
ΠΕ Μηχανικών
3
Βουκελάτος
Θωµάς
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Παπαρίζου
Βικτωρία
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Μελά
Μαρία
ΠΕ9 Γεωπόνων
3
Γεωργακόπουλος Ανδρέας
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ.Γεωργάκης Θωµάς
2. Η Επιτροπή συγκροτείται για τον µε αριθµ. πρωτ.26602/28-12-2016 –Α∆ΑΜ:16PROC005650359
∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό
MIS 448269 , ο οποίος διεξάγεται µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών»
3. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης της ανωτέρω
δηµόσιας σύµβασης.
4. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως 31-12-2017. Οι διαδικασίες σύναψης της δηµόσιας σύµβασης που
δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο
όργανο.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στα επιλεγέντα µέλη του οργάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 13/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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