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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                                            
                                                       
ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών 
και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών(Π∆28/1980) 
για το υπόλοιπο του έτους 2014». 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010: 

«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: …….. 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 18 παρ.2 του Π∆ 28/1980: 

«Οι δηµοπρασίες των δήµων διενεργούνται από τη δηµαρχιακή επιτροπή. 

Κατά την διεξαγωγή των δηµοπρασιών, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, µπορεί 

να παρίσταται και τεχνικός υπάλληλος, που ορίζεται µε απόφαση 

του Νοµάρχη, στην περιφέρεια στην οποία υπηρετεί ή του Υπουργού 

Εσωτερικών, σε περίπτωση που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία για να 

βοηθήσει και να συµβουλεύσει την επιτροπή δηµοπρασίας, χωρίς όµως να 

αποτελεί µέλος της.» 

 



Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, 

δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο 

προς τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex 

officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, 

µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για 

την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη 

διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - 

ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 85/2014 απόφασή της είχε συγκροτήσει 

την εν θέµατι επιτροπή. 

Μετά την ανάληψη της διοίκησης από την νέα ∆ηµοτική Αρχή και την αλλαγή 

της σύνθεσης του ∆Σ, προκειµένου να λειτουργήσουν εύρυθµα οι υπηρεσίες 

του ∆ήµου η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διενήργησε την 17/9/2014, 

κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που 

θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των 

∆ηµοτικών Συµβούλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 

29775/17-9-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο τίθεται υπόψη σας και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Π∆ 28/1980 



2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 

3852/2010 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 

Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

5. Την αριθ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29775/17-9-2014 Πρακτικό Κληρώσεως, που 
υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών, που διενήργησαν την κλήρωση. 
 
 
Παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµών/Αξιολόγησης υπηρεσιών του Π∆ 28/80 για το υπόλοιπο του 

έτους 2014 και τον ορισµό προέδρου αυτής. Η απόφαση 85/2014 της 

Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τους υπαλλήλους συνεχίζει να είναι σε 

ισχύ. 

 

Έργο της επιτροπής θα είναι α) η διενέργεια διαγωνισµών, β) η υποβολή 

γνωµοδοτήσεων για θέµατα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 

συµβάσεων ή για θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π∆ 28/1980. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
 
 
 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 


