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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

Αριθμός Απόφασης: 172
Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 30-9-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και
απόντα τέσσερα (4) Τακτικά.
Το μέλος κ. Βασιλική Μπουφούνου, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο Απαρτίας και συμμετείχε κανονικά στη
συζήτηση όλων των θεμάτων.
H Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, απαιτείται
η σύμφωνη γνώμη της Οικ. Επιτροπής, προκειμένου και να συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως
ΈΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 191,
75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο,
όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το
ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική
αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η εκ νέου συγκρότηση
επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το υπόλοιπο του έτους 2016, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Καθώς με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής ούτε οι ιδιότητες
αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε οι επιτροπές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελείς.
Για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2016, κρίνεται σκόπιμη η
τριμελής σύνθεση αυτών και η συγκρότηση μόνο από δημοτικούς υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και
αμερόληπτης κρίσης, καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν
τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να
διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
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Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/16, όπως κατωτέρω:
Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ –
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι εν λόγω επιτροπές θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών,
β)Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
γ)Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης,
δ) Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
ε)Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
στ) Εισήγηση για 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,
ζ) Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση καθώς και:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
Την εισήγηση της προέδρου
Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την, εκ νέου, συγκρότηση τριμελών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος
2016 βάσει του Ν. 4412/16, όπως κατωτέρω:
α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

1

Τσαρδακλή Παρασκευή, ως Πρόεδρος

Ρίζος Ευάγγελος

2

Φάρκωνας Αρχιμήδης

Βασιλάκης Γεώργιος

3

Μαρούντας Δημήτριος

Δημάκης Δημήτριος

β)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Κωνστάντιος Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος Άνθης Δημήτριος
2

Βασιλάκης Γεώργιος

Φάρκωνας Αρχιμήδης

3
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Θεοχάρης Γεώργιος

Χατζάκης Νικόλαος

γ)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ –
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ κλπ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ κ.λ.π).
1

Τακτικά Μέλη
Πολίτης Αλέξανδρος , ως Πρόεδρος

Αναπληρωματικά Μέλη
Σπυροπούλου Βασιλική

2

Μπαφέτη Μάρθα

Μπαρδή Βασιλική

3

Αναστασόπουλος Ιωάννης

Σπάλα Ευσταθία

δ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Μανάτος Ιωάννης, ως Πρόεδρος
Πολίτης Αλέξανδρος
2

Σπάλα Ευσταθία

Μελά Αντιγόνη

3

Μπαφέτη Μάρθα

Άνθης Δημήτριος

Η παρούσα απόφαση, ισχύει μέχρι τον ορισμό των νέων επιτροπών.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου.
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

