Α∆Α: Β4ΛΜΩΕΤ-ΛΥ7
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.15/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 172/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για το έργο «Καινοτόµο
σύστηµα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Κατερίνης
για την εξοικονόµηση πόρων και καυσίµων» προϋπολογισµού 264.900,00 ευρώ µε ΦΠΑ.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 19 του µήνα Ιουνίου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.47724/15-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 10ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Την µε αριθ.πρωτ.153.980/ΨΣ9501-Α2/07.06.2011 απόφαση ένταξης του Ειδικού
Γραµµατέα της ΕΥ∆ Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Β. Την αριθ.312/2011 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία καθορίζεται ως τρόπος εκτέλεσης της
πράξης «Καινοτόµο σύστηµα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο
Κατερίνης για την εξοικονόµηση πόρων και καυσίµων» προϋπολογισµού 264.900,00 ευρώ µε ΦΠΑ,
ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισµός &
Γ. Η αριθ.141/2012 απόφαση Ο.Ε., µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής του
διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση της πράξης,
Κατόπιν των παραπάνω, µας διαβιβάζεται το πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε
στις 28.05.2012, ηµέρα ∆ευτέρα, για την ανάδειξη των µελών της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 17/07/2012, ηµέρα Τρίτη.
Για την κλήρωση συντάχθηκε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 44781/07-06-2012 Πρακτικό
Κλήρωσης (κατόπιν της µε αριθ.πρωτ.40707/25.05.2012 σχετικής τοιχοκολληθείσας ανακοίνωσης)
το οποίο κατατίθεται στην Οικονοµική Επιτροπή. Η κλήρωση έγινε παρουσία της αν. ∆ιευθύντριας
Προγραµµατισµού ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Περδίκη
∆ήµητρας, του προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Γιαννώτα Θωµά και
της υπαλλήλου του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Χανδόλια Αναστασίας και για τη
διενέργειά της χρησιµοποιήθηκαν καταστάσεις προσωπικού που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα
στοιχεία που δόθηκαν από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, σε συνδυασµό µε τις
ειδικότητές τους, έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στη κλήρωση.
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και στη συνέχεια για τα αναπληρωµατικά. Τα
ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης. Η κλήρωση έγινε
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και τα αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11,
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011
και
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011
έγγραφα
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Το έργο του θέµατος έχει ενταχθεί µε τη σχετική (Α) απόφαση για χρηµατοδότηση στο Ε.Π.
«Μακεδονία – Θράκη» µε κωδικό ΟΠΣ 327747. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε

264.900,00 ευρώ µε ΦΠΑ (23%) και η χρηµατοδότηση θα καλυφθεί από Εθνικούς και Κοινοτικούς
Πόρους.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε τη συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και τον ορισµό ενός υπαλλήλου για τη γραµµατειακή υποστήριξη
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο «Καινοτόµο σύστηµα
διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Κατερίνης για την
εξοικονόµηση πόρων και καυσίµων» προϋπολογισµού 264.900,00 ευρώ µε ΦΠΑ, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

Ιδιότητα

1

Κων/νος

Ζαγούλας

ΠΕ Πληροφορικής

2

Ευδοξία

Καλαϊτζίδου

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3

∆ηµήτριος

Γκαβαρδίνας

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

Ιδιότητα

1

Θεόφιλος

Τραπεζανλίδης

2

Ιωάννης

Ποικιλίδης

∆Ε ∆ιοικητικών
Γραµµατέων

3

∆ηµήτρης

Κιζίρογλου

ΤΕ τεχνολόγων ∆οµικών
Έργων

ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχαν.
Μηχανικών

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος που κληρώθηκε, δηλαδή ο κύριος Κων/νος Ζαγούλας.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 172/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 27-06-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Α.Α.

Κατερίνα Σιούµη

Π.Μ.

2

