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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5
και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 636/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη 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 συμβούλους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄), θα πρέπει να
οριστεί Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. Για την επιλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της παραπάνω Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική η
διενέργεια κλήρωσης από τις Αναθέτουσες Αρχές.
Στη συνέχεια πρότεινε η επιλογή των μελών της συγκεκριμένης Επιτροπής να
γίνει με τη διαδικασία του ορισμού με την παρακάτω σύνθεση:
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Τακτικά Μέλη
Θεοδουλίδου Μαρία, Πρόεδρος
Σταυράκη Γλυκερία, Μέλος
Γιοβανίτσα Ελένη, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
Σέζιος Ευάγγελος, Αναπλ. Πρόεδρος
Ίτσιος Συμεών, Αναπλ Μέλος
Μίσιου Αθηνά, Αναπλ Μέλος

Η παραπάνω Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, αναφορικά με
διαγωνισμούς επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών:
α) να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) να ελέγχει την καταλληλόλητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) να ελέγχει και να αξιολογεί τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, να διαπραγματεύεται με
τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) να εισηγείται 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) να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία
ανάθεσης.
Η ισχύς της παραπάνω Επιτροπής προτείνεται μέχρι την 31/1/2019, εκτός εάν
υπάρξει, νεότερη Απόφαση ορισμού νέας Επιτροπής. Η ύπαρξη της
συγκεκριμένης Επιτροπής δεν αποκλείει τη συγκρότηση άλλης Επιτροπής
συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ
147/8.8.2016 τ. Α΄)
2. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
3. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟ ΦΑΣΙΖΕ Ι
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει και Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με αναπληρωτές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 ως εξής:
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Τακτικά Μέλη
Θεοδουλίδου Μαρία, Πρόεδρος
Σταυράκη Γλυκερία, Μέλος
Γιοβανίτσα Ελένη, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
Σέζιος Ευάγγελος, Αναπλ. Πρόεδρος
Ίτσιος Συμεών, Αναπλ Μέλος
Μίσιου Αθηνά, Αναπλ Μέλος

Β. Η παραπάνω Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, αναφορικά με
διαγωνισμούς επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών:
α) να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) να ελέγχει την καταλληλόλητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) να ελέγχει και να αξιολογεί τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση,
ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, να διαπραγματεύεται με
τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) να εισηγείται 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) να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία
ανάθεσης.
Γ. Η ισχύς της παραπάνω Επιτροπής ορίζεται μέχρι την 31/1/2019, εκτός εάν
υπάρξει, νεότερη Απόφαση ορισμού νέας Επιτροπής. Η ύπαρξη της
συγκεκριμένης Επιτροπής δεν αποκλείει τη συγκρότηση άλλης Επιτροπής
συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 29/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

