
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Στην Κοζάνη σήμερα 5-7-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής 
Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 
και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι: 
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΜΕΛΟΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως,   οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου 
την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιώνη, η κα. Μουττωτού-Διούφα Κυριακή, Προϊστάμενη Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της 
Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (έδρα), κα. 
Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη 
Δ/νση Οικονομικού (έδρα)  της Π.Δ.Μ.  και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη. 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Απόφαση 477/11 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ι.Μ. ΤΣΟΥΚΑΣ» 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το 
23/10-1-2011/5-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Καστοριάς με το οποίο διαβιβάζουν 
στην επιτροπή την ένσταση των συμπραττόντων μελετητών «Ν. ΔΟΪΚΟΣ-Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Σ. 
ΒΛΑΧΟΥ», το πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Αναστήλωση – Ανάπλαση Ι.Μ. 
Τσούκας» με τον αναμορφωμένο πίνακα βαθμολογίας, την γνωμοδότηση της επιτροπής επί της ένστασης 
και ζητούν: 

1. Να γίνει δεκτή η ένσταση του μελετητικού σχήματος «Δόικος Νικόλαος, Βασιλειάδης Θωμάς, Βλάχου 
Σταυρούλα» κατά του Πρακτικού ΙΙ του Ελέγχου Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς», που συνέταξε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού της Μελέτης «Αναστύλωση – Ανάπλαση Ι.Μ. Τσούκας»: 

� Για τον 5ο λόγο ένστασης: Αξιολόγηση των διαγωνιζομένων στο Υποκριτήριο 3α (Συσχέτιση των 
προβλημάτων, που εντοπίσθηκαν στην περιοχή του έργου με άλλες μελέτες ή έργα, που 
εκτελέσθηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιμετώπισης τους) του 3ου Κριτηρίου 
(Γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου) 

        πλήρως, τόσο ως προς την αξιολόγηση όσο και ως προς την βαθμολόγηση. 
� Για τον 3ο   λόγο ένστασης: Αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων στο Υποκριτήριο 1γ (Βαθμός 

αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 
προβλημάτων) του 1ου Κριτηρίου (Πληρότητα-Αρτιότητα εκτέλεσης αντικειμένου μελέτης) 
4ο λόγο ένστασης : Αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων στο Υποκριτήριο 2βγ (Βαθμός 

αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ειδικότερα του συντονιστή σε σχέση με τα 



προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με παλιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες 
συμβάσεις) του 2ου Κριτηρίου (Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά την  παράγρ. 
21.5.3. Ομάδα Μελέτης) 
 και 6ο λόγο ένστασης: Αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων στο Υποκριτήριο 3β (Η συμμετοχή μελών της 
ομάδας μελέτης, που προτείνει ο διαγωνιζόμενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβλημάτων) του 
3ου Κριτηρίου (Γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου)  
πλήρως, ως προς την αξιολόγηση και μερικώς, ως προς την βαθμολόγηση  
Και προτείνει νέο Αναμορφωμένο πίνακα βαθμολογίας  

2. Να απορριφθεί η ένσταση ως προς τον 1ο λόγο:  Αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων στο Υποκριτήριο 1α

(Βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης) του 1ου Κριτηρίου (Πληρότητα – 
Αρτιότητα εκτέλεση αντικειμένου μελέτης) και 2ο λόγο: Αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων στο Υποκριτήριο 
1β (Βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν 
προβλημάτων) του 1ου Κριτηρίου (πληρότητα – Αρτιότητα εκτέλεση αντικειμένου μελέτης) λόγο. 

Το λόγο πήρε το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ και είπε ότι όταν οι μελέτες για την συντήρηση 
των αρχαιοτήτων θα γίνονται από Δημόσιες υπηρεσίες δεν θα προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Η 
Οικονομική Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να κρίνει τους κανόνες βαθμολόγησης. 

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει 

Ομόφωνα να κάνουν δεκτή την εισήγηση της επιτροπής και συγκεκριμένα: 
 1. Να γίνει δεκτή η ένσταση του μελετητικού σχήματος «Δόικος Νικόλαος, Βασιλειάδης Θωμάς, 

Βλάχου Σταυρούλα» κατά του Πρακτικού ΙΙ του Ελέγχου Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς», που συνέταξε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού της Μελέτης «Αναστήλωση – Ανάπλαση Ι.Μ. Τσούκας»: 

� Για τον 5ο λόγο ένστασης πλήρως, τόσο ως προς την αξιολόγηση όσο και ως προς την 
βαθμολόγηση. 

� Για τον 3ο, 4ο και 6ο λόγο ένστασης πλήρως, ως προς την αξιολόγηση και μερικώς, ως προς την 
βαθμολόγηση  

Και προτείνει νέο Αναμορφωμένο πίνακα βαθμολογίας  
2. Να απορριθφεί η ένσταση ως προς τον 1ο και 2ο λόγο. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 


