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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 29 -3 - 2011
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 017/2011
Θέµα:
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου «Κατασκευή
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29α του µήνα
Μαρτίου του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 3773/24-3-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των
9 µελών, παρόντες ήταν:
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ)
Σιώπης Κων/νος, µέλος ζ) άββα Αικατερίνη, µέλος θ)Λαδά Παράσχο, µέλος
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των
µελών ότι προκειµένου να δηµοπρατηθεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Κατασκευή Πολιτιστικού
Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων», (αρ. µελ. 47/2009, Α.Α.Ε.:389), προϋπολογισµού
4.910.462€ µε το Φ.Π.Α. 23%, πρέπει να συγκροτηθεί επταµελής επιτροπή
διαγωνισµού. Αρµόδιο όργανο για τη συγκρότηση της επιτροπής είναι η προϊσταµένη
αρχή του φορέα κατασκευής του έργου (παρ. 4 του άρθρ. 21 του Ν 3669/08 Κ∆Ε),
δηλαδή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (παρ. ε του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010).
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε) στα έργα συνολικού
προϋπολογισµού ανώτερου του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. η
επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από :
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, που έχουν την
αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την
αξιολόγηση δηµοπρατούµενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
από φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα µέλη προέρχεται από
το φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού όταν πρόκειται για έργα νοµαρχιακού
επιπέδου, από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού της έδρας της
διανοµαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ένωση
∆ήµων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν πρόκειται
για έργα εθνικού ή διανοµαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη ∆ιοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόµενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε
ικανοποιητικό βαθµό α αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός
νοµού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν
πρόκειται για έργα νοµαρχιακού επιπέδου του Νοµού αυτού.
Για την υπόδειξη του ανωτέρω εκπροσώπου της περίπτωσης (δ), καλούνται οι σχετικές
ενώσεις να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις
υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώπους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος από τα
πρόσωπα που προτάθηκαν.
Μετά από τ’ ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου καλείται να προχωρήσει στη
συγκρότηση επταµελούς επιτροπής διαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου
«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων».

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 198/2010 απόφαση του
∆.Σ. την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Συγκροτεί επταµελή επιτροπή διαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου
«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων» αποτελούµενη από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αµπελοκήπων-Μενεµένης που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα για την αξιολόγηση του
δηµοπρατούµενου τεχνικού έργου. Ως τέτοιοι ορίζονται οι Κατερίνα Φωτέα, ∆ρ. Μηχ/γος
Μηχ/κός Β’β, Ερµιόνη Τσακιρίδου, Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε. Α΄β, Νικόλαος Μπήττας,
Πολ/κός Μηχ/κός Β’β, Γγεώργιος Βασιλειάδης, Πολ/κός Μηχ/κός Β’β.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων του Νοµού.
περιπτώσεις.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόµενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 17/2011

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραµίδης Κυριάκος
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 30-03- 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Καζαντζίδης Γεώργιος

