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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΘΕΜΑ: «πγθξόηεζε επηηξνπώλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ γηα ηελ ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο
γεληθώλ ππεξεζηώλ Δήκνπ πάξηεο έηνπο 2020».

Από ην πξαθηηθό 9 /2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο
---------------------------------------------------------------------------------------------------Αξηζκόο απόθαζεο 36 /2020
----------------------------------------------ηε πάξηε ζήκεξα ζηηο 03-03-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18.30 ζπλήιζε ζε δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 3985/28-02-2020 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/2018.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Κνο Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν
ελλέα (9) κειώλ, βξέζεθαλ :
1.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Βαθαιόπνπινο Μηραήι (Πξόεδξνο)

ΑΠΟΝΣΕ
Κνληάθνο Ηιίαο

2.

Γεδεδήκνπ Γεσξγία

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

3.

Καξιαύηεο Αζαλάζηνο

4.

Γαξάθε Διέλε

5.

Καπνληθνιόο Γεκήηξηνο

6.

Καξκνίξεο Ισάλλεο

7.

Βαιηώηεο Δπάγγεινο

8.
9.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ.Αιεμαλδξάθε ηαπξνύια Πξντζηακέλε ηνπ
Απηνηεινύο Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Αηξεηώλ θαη πιινγηθώλ Οξγάλσλ, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Ο θ. Πξόεδξνο, ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ
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ώκαηνο ηελ αξηζκ.πξση.3646/25-02-2020
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

Οηθνλνκηθώλ

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΡΑΤΗΣ
Διεφθυνςη Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν
Τμήμα Ρρομηθειϊν και Εργαςιϊν
Μαγοφλα, πάρτθ Σ.Κ. 23100
Πλθροφορίεσ: Γ. Κοφμαρθ
Σθλ. 2731361116
Fax: 2731361124
e-mail: g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη 25/2/2020
Αρ. πρωτ.: 3646

ΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Σπάρτησ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαςη ειςήγηςησ
ασ διαβιβάηουμε τθν ειςιγθςθ του κζματοσ “Συγκρότηςη επιτροπϊν διενζργειασ
διαγωνιςμϊν και αξιολόγηςησ προςφορϊν για την ςφναψη δημοςίων ςυμβάςεων
προμηθειϊν και παροχήσ γενικϊν υπηρεςιϊν Δήμου Σπάρτησ ζτουσ 2020” για τισ δικζσ ςασ
ενζργειεσ.
Η ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΔΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηςη επιτροπϊν διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγηςησ προςφορϊν για την
ςφναψη δημοςίων ςυμβάςεων προμηθειϊν και παροχήσ γενικϊν υπηρεςιϊν Δήμου Σπάρτησ
ζτουσ 2020.
φμφωνα με τθν περ. κ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» προβλζπεται
μεταξφ άλλων ότι θ Οικονομικι Επιτροπι διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ και
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Για τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί
επιτροπζσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ του διμου ι δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ.
Παράλλθλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (πράξεισ Κλ. Προλ. Ελ. VII Σμ.
138/2014, 191, 75/2013 κ.ά.) θ Οικονομικι Επιτροπι ςε κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να
υποκακιςτά ζνα ανεξάρτθτο διοικθτικό όργανο, όπωσ είναι θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αςκϊντασ θ
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ίδια τισ αρμοδιότθτεσ τθσ τελευταίασ, διότι κατϋ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ιτοι θ
Οικονομικι Επιτροπι, κα αςκοφςε ταυτόχρονα τόςο γνωμοδοτικι όςο και αποφαςιςτικι
αρμοδιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Μετά τθν ζκδοςθ και ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», απαιτείται θ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν (γνωμοδοτικϊν οργάνων) για το ζτοσ 2020
βάςει των οριηόμενων ςτο άρκρο 221 αυτοφ.
 φμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 «Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν
ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων» ορίηεται ότι:
το πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ
τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») ζχουν ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) αξιολογοφν τισ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων,
β) ελζγχουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
γ) ελζγχουν και αξιολογοφν τισ προςφορζσ,
δ) ςτο πλαίςιο ανταγωνιςτικι διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ, ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ι
ςφμπραξθσ καινοτομίασ, διαπραγματεφονται με τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ,
ε) ειςθγοφνται τον αποκλειςμό των προςφερόντων ι υποψθφίων από τθ διαδικαςία, τθν
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ,
ςτ) γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
 Με τθν παράγραφο 3 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι: «Με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
ςυγκροτοφνται γνωμοδοτικά όργανα για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ι περιςςότερεσ ι ςε ετιςια
βάςθ για τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει θ ανακζτουςα αρχι. Η φπαρξθ οργάνων ςε ετιςια βάςθ
δεν αποκλείει τθ ςυγκρότθςθ οργάνου ςυγκεκριμζνθσ/ων ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων. Εφόςον τα
όργανα ςυγκροτοφνται ςε ετιςια βάςθ, οι διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που δεν
ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ του ζτουσ, ςυνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται από το ίδιο όργανο.»
 Με τθν παράγραφο 4 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι: «Με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 3
εξειδικεφονται οι αρμοδιότθτεσ, ο αρικμόσ και οι ιδιότθτεσ των μελϊν, θ λειτουργία των
οργάνων (επιτροπϊν κ.λπ.), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα ςχετικά με τα ανωτζρω.»
 Παράλλθλα με τθν παράγραφο 6 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι: «Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ
λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», εφαρμόηονται οι ςχετικζσ
διατάξεισ του ωσ άνω νόμου.»
 Σαυτόχρονα, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ε τθσ παραγράφου 11 του ίδιου άρκρου, ορίηεται ότι
«Για τθν επιλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του παρόντοσ άρκρου, οι ανακζτουςεσ
αρχζσ μπορεί να διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (A'
226).»
υνεπϊσ, πλζον δεν είναι υποχρεωτικι αλλά δυνθτικι θ διαδικαςία ανάδειξθσ των μελϊν μετά
από κλιρωςθ.
φμφωνα με τθν περ. α τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από
τθν περ. ε τθσ παρ. 49 του άρκρου 22 του Ν. 4441/2016, θ επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν είναι τριμελισ ι πενταμελισ.
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Για τθ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθσ υποβαλλόμενων
προςφορϊν για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν - παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν για
το ζτοσ 2020 κρίνεται ςκόπιμθ θ τριμελισ ςφνκεςθ αυτισ, ιτοι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ
που υπθρετοφν με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί τον διαγωνιςμό.
ε ςυνζχεια των ανωτζρω, θ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν με το αρίκμ. πρωτ. 1291/27-1-2020
ζγγραφό τθσ ηιτθςε από όλεσ τισ δ/νςεισ και τα αυτοτελι τμιματα του Διμου να υποδείξουν
τουσ υπαλλιλουσ που κα ςυγκροτιςουν τισ επιτροπζσ του άρκρου 221 του ν. 4412/16.
Δεδομζνου ότι δεν ζχουμε λάβει απάντθςθ από όλεσ τισ δ/νςεισ και υλοποιείται ο
προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2020, θ υπθρεςία μασ ηιτθςε από το Σμιμα Ανκρωπίνου
Δυναμικοφ να αποςτείλει κατάλογο με τουσ υπθρετοφντεσ υπαλλιλουσ για να προχωριςει ςτθν
ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν. Ακολοφκωσ το Σμιμα Ανκρωπίνου Δυναμικοφ με το αρίκμ. πρωτ.
2235/7-2-2020 ζγγραφό τθσ μασ απζςτειλε ονομαςτικι κατάςταςθ των υπθρετοφντων
υπαλλιλων.
Για τθν επιλογι των μελϊν του εν λόγω οργάνου, με ςτόχο τθ διατφπωςθ εμπεριςτατωμζνθσ,
τεχνικά άρτιασ και αμερόλθπτθσ κρίςθσ κακϊσ και τθ εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
λιφκθκε υπ’ όψιν το γεγονόσ ότι διακζτουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα που πιςτοποιοφν
απαραίτθτεσ γνϊςεισ, κακϊσ και τθ ςχετικι εμπειρία για να διεκπεραιϊςουν το ζργο που κα τουσ
ανατεκεί ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του εν λόγω ςυλλογικοφ οργάνου.
Κατόπιν, των ανωτζρω ειςθγοφμεκα τθ ςυγκρότθςθ τριμελοφσ Επιτροπισ διενζργειασ
διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθσ υποβαλλόμενων προςφορϊν για τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2020 βάςει του Ν.4412/16,
ωσ εξισ:
Α) Για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθ υποβαλλόμενων προςφορϊν για τθ ςφναψθ
δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ποςοφ άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ, αποτελοφμενθ από τουσ:

1
2
3
1
2
3

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευρυςκζνθσ ταυρόπουλοσ
Πρόεδροσ Επιτροπισ
Σςίντολασ Θεόδωροσ
Γραμματζασ Επιτροπισ
Βαχαβιϊλου Μαρία
Μζλοσ Επιτροπισ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γρίβασ Νικόλαοσ
Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ Επιτροπισ
Αλεξάκθσ Πολφδωροσ
Αναπλθρωτισ Γραμματζασ Επιτροπισ
Μθτράκοσ Χριςτοσ
Αναπλθρωματικό Μζλοσ Επιτροπισ

Β) Για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθ υποβαλλόμενων προςφορϊν για τθ ςφναψθ
δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ποςοφ ζωσ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ, αποτελοφμενθ από τουσ:

1
2
3
1

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κυριακοφλια Γεωργία
Πρόεδροσ Επιτροπισ
Δρίβα Αναςταςία
Γραμματζασ Επιτροπισ
Φλωράκου Μεταξία
Μζλοσ Επιτροπισ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καραντηι Αναςταςία
Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ Επιτροπισ
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2
3

Βάγια Αναςταςία
Κωτςιοτοποφλου Γεωργία

Αναπλθρϊτρια Γραμματζασ Επιτροπισ
Αναπλθρωματικό Μζλοσ Επιτροπισ

Η εν λόγω επιτροπζσ κα ζχουν τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
 Διενζργεια διαγωνιςμϊν για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν ι παροχισ γενικϊν
υπθρεςιϊν,
 Αξιολόγθςθ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων,
 Ζλεγχο καταλλθλότθτασ των προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
 Ζλεγχο και αξιολόγθςθ των προςφορϊν,
 το πλαίςιο ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ, ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ι
ςφμπραξθσ καινοτομίασ κα διαπραγματεφονται με τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ,
 Ειςιγθςθ για τον αποκλειςμό των προςφερόντων ι υποψθφίων από τθ διαδικαςία, τθν
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ,
 Γνωμοδότθςθ για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.

Η Επιτροπι κα ζχει ετιςια διάρκεια για το ζτοσ 2020 με ιςχφ και ςτο επόμενο ζτοσ προκειμζνου
να ςυνεχίςει και να ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που δεν ζχουν
ολοκλθρωκεί εντόσ του 2020.
Η ςυγκρότθςθ των ανωτζρω επιτροπϊν ςε ετιςια βάςθ δεν αποκλείει τθ ςυγκρότθςθ νζασ
επιτροπισ για τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ υποβαλλόμενων προςφορϊν για τθ
ςφναψθ ςυγκεκριμζνθσ δθμοςίασ ςφμβαςθσ προμικειασ ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν.

Παρακαλείςκε για τθν λιψθ απόφαςθσ για τθν ςυγκρότθςθ των ανωτζρω επιτροπϊν
Η Ρροϊςταμζνη Δ/νησ
Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν
Αναςταςία Ξυδιά
Μεηά ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα ν θνο Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 48 ηνπ από Β.Γ. 17-5/15-6-1959 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 θαη κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Απνθαζίδεη:ΟΜΟΦΩΝΑ
Σε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο
ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη
παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2020 βάζεη ηνπ Ν.4412/16, σο εμήο:
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Α) Γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζε ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ γηα ηε
ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ εθηηκώκελεο
αμίαο ηεο ζύκβαζεο πνζνύ άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο ΦΠΑ,
απνηεινύκελε από ηνπο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1

Δπξπζζέλεο ηαπξόπνπινο

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο

2

Σζίληνιαο Θεόδσξνο

Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο

3

Βαραβηώινπ Μαξία

Μέινο Δπηηξνπήο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ

1

Γξίβαο Νηθόιανο

Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο

2

Αιεμάθεο Πνιύδσξνο

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο

3

Μεηξάθνο Υξήζηνο

Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δπηηξνπήο

Β) Γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζε ππνβαιιόκελσλ πξνζθνξώλ γηα ηε
ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ εθηηκώκελεο
αμίαο ηεο ζύκβαζεο πνζνύ έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο

ΦΠΑ,

απνηεινύκελε από ηνπο:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1

Κπξηαθνύιηα Γεσξγία

Πξόεδξνο Δπηηξνπήο

2

Γξίβα Αλαζηαζία

Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο

3

Φισξάθνπ Μεηαμία

Μέινο Δπηηξνπήο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ

1

Καξαληδή Αλαζηαζία

Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο Δπηηξνπήο

2

Βάγηα Αλαζηαζία

Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο

3

Κσηζηνηνπνύινπ Γεσξγία

Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δπηηξνπήο

Οη ελ ιόγσ επηηξνπέο ζα έρνπλ ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
 Γηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ή παξνρήο
γεληθώλ ππεξεζηώλ,
 Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,
 Έιεγρν θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
 Έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ,
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 ην πιαίζην αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή
ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
 Δηζήγεζε γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ
απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
 Γλσκνδόηεζε γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.

Η Δπηηξνπή ζα έρεη εηήζηα δηάξθεηα

γηα ην έηνο 2020 κε ηζρύ θαη ζην επόκελν έηνο

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξώζεη

ηηο δηαδηθαζίεο

ζύλαςεο δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 2020.
Η ζπγθξόηεζε ησλ αλσηέξσ επηηξνπώλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε
λέαο επηηξνπήο γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ππνβαιιόκελσλ
πξνζθνξώλ γηα ηε ζύλαςε ζπγθεθξηκέλεο δεκνζίαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ή παξνρήο
γεληθώλ ππεξεζηώλ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 36/2020.
Σν παξόλ πξαθηηθό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε όπσο πην θάησ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Βαθαιόπνπινο Μηραήι

ΣΑ ΜΕΛΗ
Γεδεδήκνπ Γεσξγία
Καξιαύηεο Αζαλάζηνο
Γαξάθε Διέλε
Καπνληθνιόο Γεκήηξηνο
Καξκνίξεο Ισάλλεο
Βαιηώηεο Δπάγγεινο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
πάξηε ….-03-2020
Ο Πξόεδξνο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Μηραήι Βαθαιόπνπινο
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