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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Θέµα:  Συµπλήρωση της αριθµ. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 233 παρ. 4 του Ν. 3463/2006:«∆ήµοι, Κοινότητες, σύνδεσµοι και 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών µπορούν να αναθέτουν µε τη διενέργεια διαγωνισµού 
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας τους, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα 
φορέα ή προς τους δηµότες και την εφαρµογή προγραµµάτων.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) 
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]». 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1, 3 & 4 του Ν.4412/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών 
σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα από φαινόµενα όργανα 
(«γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
  β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,  
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 
σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των 
εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας,  
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και 
ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και 
της έκπτωσης του αναδόχου και…. 
 



 

3. 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 ∆ηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε 
απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και 
έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις 
διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 
στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι 
ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.» 

 
Με την αριθµ. 225/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
∆ιενέργεια και Αξιολόγηση Προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για τη «Προµήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών» ως εξής: 

 
Τακτικά Μέλη: 

1. Νίκα ∆ήµητρα  
2. Μέξης  Ευάγγελος  
3. Χρυσαφογιώργη Μαρία 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Κουρουπάκη  Αγγελική  
2. .Βορριά Μαρία  
3. .Θεοδοσιάδου Φωτεινή 

 
Σύµφωνα, µε το αριθµ. πρωτ. 38712/23.11.2017 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών 
επισηµαίνεται  η  µη εξειδίκευση των µελών της Επιτροπής. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, όπως εξειδίκευση τις αρµοδιότητες 
των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
για τη «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: 
1. …………………………  (Πρόεδρος) 
2. …………………………  (Μέλος) 
3. ……………………………(Μέλος) 

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 
4. ……………………. (Αναπληρωτής 

Πρόεδρος) 
5. …………………….  (Μέλος) 
6. …………………….. (Μέλος) 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή :  Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου   

2. ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

  

3. Τµήµα Προµηθειών  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 


