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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 19εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 25 Ηνπιίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ νηθ. 14463/20.7.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα επηά, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 4. Κνξκά - Γθνπηδηάλλα Γήκεηξα, 5. εξέηε Υξηζηίλα, 6. Υησηέιεο Ησάλλεο, ηαθηηθά
κέιε, 7. Καινύδεο Κσλ/λνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Αληύπαο
Γεώξγηνο, 3. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ.
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ
θ.θ. Καθάηζηνο, Βαθάιεο θαη Καιαβξπηηλνύ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ππξίδσλ Εσγξάθνο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 240/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη δηελέξγεηαο θαη επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηε

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κειέηεο ππεξεζηώλ γηα ηελ «Πεξηνδηθή Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ
εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» (Α.Μ. 37/2018).
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Υαηδεδάθεο, θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
αλάγθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη δηελέξγεηαο θαη
επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κειέηεο ππεξεζηώλ γηα ηελ «Πεξηνδηθή
Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» (Α.Μ.
37/2018), εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ηελ
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.14587/2018 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ θ. Καηζάξε, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Α. αο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 221 ηνπ
Ν.4412/2016 ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη δηελέξγεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Πεξηνδηθή Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» Α.Μ. 37/2018, σο αθνινύζσο:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΔ3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛ.ΜΖΥ.

ΣΕΑΝΔΣΟ ΦΩΣΗΟ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2.

ΚΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΠΑΝΣΑΕΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

3.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥ/ΗΚΩΝ

ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥ/ΚΟ

Πξόεδξνο πξνηείλεηαη ν θ. ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεηαη
από ηνλ θ. ΣΕΑΝΝΔΣΟ ΦΩΣΗΟ.
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Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999, πξνηείλεηαη σο Γξακκαηέαο ν θ. Κειέζεο Νηθόιανο θαη αλαπιεξώηξηα ε θα.
Παληαδή Βηξγηλία.
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 έρεη ελδεηθηηθά κεηαμύ άιισλ
ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
α) αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή ζύκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε ησλ
πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο π.ρ. παξάηαζε πξνζθνξώλ θαη εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αμηνιόγεζεο
δ) δηαρεηξίδνληαη όια ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο (π.ρ. δεηνύλ δηθαηνινγεηηθά,
θνηλνπνηνύλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα),
ε) ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ γξαθεηνθξαηηθά απνζηέιινληάο ηεο όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.
Β. αο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 221 θαη ην
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Πεξηνδηθή Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» Α.Μ. 37/2018, σο αθνινύζσο:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΚΑΣΟΡΗΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΔ9 ΓΔΩΠΟΝΟ

ΓΚΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

2.

ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΪΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

3.

ΦΡΤΗΡΑ ΜΑΡΗΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔ ΜΖΥΑΝ/ΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ

Πξόεδξνο πξνηείλεηαη ν θ. ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο
αλαπιεξώλεηαη

από ηνλ θ. ΓΚΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ.

Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999, πξνηείλεηαη σο Γξακκαηέαο ε θα. Φξπζίξα Μαξία θαη αλαπιεξώηξηα ε θα.
Κσζηνπνύινπ Βάτα.
Οη επηηξνπέο ελζηάζεσλ γλσκνδνηνύλ γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ Ν.4412/2016 ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο
πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην άξζξν 24
ηνπ Ν. 3613/2007, ην Ν. 4412/2016
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Oκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
2. πγθξνηεί Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη δηελέξγεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
ππεξεζία κε ηίηιν: «Πεξηνδηθή Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο
ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» Α.Μ. 37/2018, σο αθνινύζσο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΔ3 ΣΔΥΝ/ΛΟΓΟ ΠΟΛ.ΜΖΥ.

ΣΕΑΝΔΣΟ ΦΩΣΗΟ ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2.

ΚΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΠΑΝΣΑΕΖ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ

3.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣ. ΜΖΥ/ΚΩΝ

ΚΟΝΗΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΔ6 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Πξόεδξνο νξίδλεηαη ν θ. ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο
αλαπιεξώλεηαη από ηνλ θ. ΣΕΑΝΝΔΣΟ ΦΩΣΗΟ.
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999, πξνηείλεηαη σο Γξακκαηέαο ν θ. Κειέζεο Νηθόιανο θαη αλαπιεξώηξηα ε θα.
Παληαδή Βηξγηλία.
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 έρεη ελδεηθηηθά κεηαμύ
άιισλ ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
α) αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή ζύκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε ησλ
πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο π.ρ. παξάηαζε πξνζθνξώλ θαη εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο
δ) δηαρεηξίδνληαη όια ηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο (π.ρ. δεηνύλ δηθαηνινγεηηθά,
θνηλνπνηνύλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα),
ε) ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ γξαθεηνθξαηηθά απνζηέιινληάο ηεο όια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα.
3.

πγθξνηεί επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν:
«Πεξηνδηθή Δπηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ
ραξώλ» Α.Μ. 37/2018, σο αθνινύζσο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΚΑΣΟΡΗΓΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΔ9 ΓΔΩΠΟΝΟ

ΓΚΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

2.

ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ26 ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΪΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

3.

ΦΡΤΗΡΑ ΜΑΡΗΑ ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔ ΜΖΥ/ΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ
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Πξόεδξνο νξίδεηαη ν ΚΑΚΑΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεηαη
από ηνλ ΓΚΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ.
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999, πξνηείλεηαη σο Γξακκαηέαο ε θα. Φξπζίξα Μαξία θαη αλαπιεξώηξηα ε θα.
Κσζηνπνύινπ Βάτα.
Οη επηηξνπέο ελζηάζεσλ γλσκνδνηνύλ γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ Ν.4412/2016 ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο
πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 240/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΖ ΜΑΡΗΝΟ

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 26.07.2018

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΑΛΟΤΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ
ΥΗΩΣΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
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