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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 46/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 486/2016

ΘΕΜΑ:
Συγκρότηση
επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων για την εκτέλεση
της εργασίας µε τίτλο : “Εργασία
συντήρησης σιντριβανιών”

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 40051/18-11-2016
πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 8 µέλη ,δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος
2.Καρκατζίνος Νικόλαος
3.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4.Γεωργαλή Ζωή
5.Γκιζάρης Στέργιος
6.Αναγνώστου Πασχάλης
7.Αποστόλου Στυλιανός
8.Καρκατζούνης Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

κηρύχτηκε από τον Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κος Πράτανος Απόστολος.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016:
11.“Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των
οριζοµένων στην παρ. 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 (αξιολόγηση προσφορών κλπ)...”
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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).
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 17-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δηµόσιας
κλήρωσης µελών συλλογικών οργάνων για συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 221α του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο : “Εργασία
συντήρησης σιντριβανιών” σύµφωνα µε το οποίο κληρώθηκαν οι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ
2.ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ
2. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3.ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ”
Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να συγκροτήσει την επιτροπή
ορίζοντας και τον Πρόεδρο της επιτροπής και την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Αντιπροέδρου της και της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 και
του 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρ. 221 παρ. 11Α του Ν.4412/2016 για την
εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο : “Εργασία συντήρησης σιντριβανιών” ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ως
Πρόεδρος
2.ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ
2. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3.ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 486/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

