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ΑΔΑ: ΩΜΛΚ46ΜΓΗΖ-2ΞΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης/21-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 129/2021
ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισμών έργων ως
1.000.000,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για το 2021.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2802/109-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη
την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 περ. στ i η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: Την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
108 του Ν. 4782/2021 «…..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 και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο….»
Και «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα
ακόλουθα:
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α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική
άποψη,
προσφορά
μόνο
βάσει
τιμής
ή
βάσει
πλήρως
αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3)
τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που
υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή………………. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών
προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις
οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από
οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να
αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων
είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη συγκρότηση επιτροπής σε
ετήσια βάση για διαγωνισμούς έργων που θα λάβουν χώρα το έτος 2021, κάτω του
1.000.000 ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη
• Χαρίλαος Γάγας, Π.Ε. Αγρ. Τοπογράφος μηχανικός
• Ευανθία Μαλιούση Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών
• Ελένη Ζορζοβίλη Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού
Αναπληρωματικά μέλη
• Ειρήνη Αγγέλη Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
• Γκατζιούρα Μαρία Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
• Ιωάννη Στεργιόπουλο Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού
Ως πρόεδρος επιτροπής προτείνεται ο Κος Χαρίλαος Γάγας, Π.Ε. Αγρ. Τοπογράφος
μηχανικός με αναπληρωτή του την κα. Ειρήνη Αγγέλη Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή σε ετήσια βάση για διαγωνισμούς έργων που θα λάβουν χώρα
το έτος 2021, κάτω του 1.000.000 ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, αποτελούμενη από τους κάτωθι
υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη
• Χαρίλαος Γάγας, Π.Ε. Αγρ. Τοπογράφος μηχανικός
• Ευανθία Μαλιούση Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών
• Ελένη Ζορζοβίλη Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού
Αναπληρωματικά μέλη
• Ειρήνη Αγγέλη Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
• Γκατζιούρα Μαρία Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
• Ιωάννη Στεργιόπουλο Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 129 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
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Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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