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ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτημάτων παραίτησης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ολοκλήρωση Κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου», έπρεπε να οριστεί η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου. Έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 η επιτροπή αποτελείτο από: α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους του
φορέα με τους αναπληρωτές τους όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 221 παρ.8β§αα
του Ν.4412/16, β) Έναν εκπρόσωπο μέλους Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΚΜ με τον
αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8β.§ββ του Ν.4412/2016, γ) Έναν
εκπρόσωπο μέλους Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8β.§γγ
του Ν.4412/2016, δ) Έναν εκπρόσωπο μέλους Εργοληπτικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή
του σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8β.§δδ του Ν.4412/2016.

Πλην των τεσσάρων υπηρεσιακών υπαλλήλων μελών τα υπόλοιπα τρία μέλη της
επιτροπής με τους αναπληρωτές τους κληρώθηκαν από τις οργανώσεις του και ειδικότερα
για την περίπτωση (δ) της παραπάνω παραγράφου σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν
43842/28.11.2017 έγγραφο του Συλλόγου ΠΕΣΕΔΕ ορίστηκε ο κ. Αγαθαγγελίδης Πέτρος
με αναπληρωματικό μέλος την κα. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής γέφυρας
Αφών Κούσιου» συγκροτήθηκε με την αριθμ. 865/2017 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και μετά από συνεδριάσεις συνέταξε τα 1ο & 2ο πρακτικά, τα οποία απέστειλε
προς την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 380/2018 απόφασή της ενέκρινε τα από 29-03-
2018 και σε συνεχόμενες συνεδριάσεις στις 05-04-2018, 18-04-2018, 30-04-2018, 07-05-
2018 και 21-05-2018 πρακτικά (2ο) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση
κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου» και ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ
ΑΤΕΒΕ».

Στις 30/8/2018 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ανάμεσα στο Δήμο Βέροιας και την
ανάδοχο Εταιρεία ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ και έτσι ενεργοποιήθηκε ο χρόνος έναρξης εργασιών
του έργου.

Στις 28.09.2018 κατατέθηκαν οι αιτήσεις των Πέτρου Αγαθαγγελίδη και Δέσποινας
Χατζηγαβριήλ με αριθμ.πρωτ. 26209/28-09-2018 & 26208/28-09-2018 αντίστοιχα και με
θέμα "Παραίτηση από μέλος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση
Κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»", χωρίς όπως να αναγράφεται κανένας λόγος ή αιτία,
για την οποία υποβάλλεται η παραίτηση.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι στον Ν.4412/2016 δεν προβλέπεται διαδικασία παραίτησης
των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, άποψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι ότι δεν
τίθεται θέμα παραίτησης ή μη των μελών αιτούντων παραίτησης των Πέτρου Αγαθαγγελίδη
και Δέσποινας Χατζηγαβριήλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ



Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. να κάνει δεκτό ή όχι το αίτημα των Πέτρου
Αγαθαγγελίδη και Δέσποινας Χατζηγαβριήλ.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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