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ΘΕΜΑ: :

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά τη
διενέργεια της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12 η Σεπτεμβρίου
2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα κ.
Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα εν απουσία του προέδρου και
αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 35096/05-01-2016 γραπτή πρόσκληση
του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, που
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών,
βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ηλιάδης Νικόλαος
Σολάκης Αγγελος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Ζαχαριάδη Παύλο
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το
σώμα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά
σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του
Δήμου Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Δράμας, ο κ. προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα
έκτακτα.
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Ο κ. προεδρεύων εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 34939/06-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Δράμας,
σχετικά με την «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά τη διενέργεια
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» .
Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως
παρακάτω:
ΣΧΕΤ.: Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ισχύει ότι:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα
που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν
ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλόλητα 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”.
Επιπλέον και σύμφωνα με την παρ. 11 του ιδίου ως άνω άρθρου ισχύει ότι:
“Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των
οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για την εξέταση των
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή
πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι
διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης
προσφορών κ.λπ.)”.
Επειδή στο Δήμο μας επίκειται άμεσα η διενέργεια δύο διαγωνιστικών
διαδικασιών και συγκεκριμένα:
1. “Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων” για το χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017 και
2. “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το
έτος 2017”.
παρακαλούμε για τη συγκρότηση μιας τριμελούς ή πενταμελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα αξιολογήσει τις τυχόν ενστάσεις που θα
υποβληθούν στο πλαίσιο διενέργειας των ως άνω διαγωνισμών.
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Στη συνέχεια ο κ. Σολάκης Άγγελος εισηγητής του θέματος πρότεινε ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/88-16), για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που
θα αξιολογήσει τις τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο διενέργειας των
ως άνω διαγωνισμών τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΖΙΟΥΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ

ΔΕΡΕΜΠΕΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΟΣΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΔΡΟΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΤΕ

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. προεδρεύων και ύστερα από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων, είδε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
και την εισήγηση του κ. Σολάκη Άγγελου μέλους της επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη
το έγγραφο της υπηρεσίας.
Αποφασίζει


ομόφωνα

Ορίζει για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
που θα αξιολογήσει τις τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο
διενέργειας των ως άνω διαγωνισμών τους κάτωθι υπαλλήλους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

ΜΟΣΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

3

ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΕΡΕΜΠΕΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

ΔΡΟΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Με ευθύνη του Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Λάζαρου Κωνσταντινίδη
θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

