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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2015

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 12/2015                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 132/5-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75
του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος)
4) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας  ο πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη της  συνεδρίασης  και πρότεινε  να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα;

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων Δήμου
Ψαρών

Αφού έγινε  αποδεκτή  ομόφωνα  η  πρόταση του Προέδρου  εισηγούμενος  το 11ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου:
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ:

«Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, γίνεται από
επιτροπές.  Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν
πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
Οι  επιτροπές  συγκροτούνται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  και  αποτελούνται,
ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση
αιτιολογημένης  αδυναμίας  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  ή  εάν  εκ  της  φύσεως  της  προμήθειας
απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε
αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα
ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των
211.129 Ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως
μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
3) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας  Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών για τη διενέργεια
προμηθειών με απευθείας ανάθεση                                                                               
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Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω. 
Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να
έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.»

Με  την  υπ’  αριθ.  121/2011  Πράξη  του  Στ’  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου κρίθηκε  ότι
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010, αρμόδια για τη
συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προμηθειών είναι η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι αυτή παρέπεμψε το συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητάς  της  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τη  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  (σχετ.  Ελ.  Συν.
2263/2011).»
Με  την  ανωτέρω  Πράξη  (και  την  υπ’  αριθ.  2263/2011  Απόφαση  του  VI  Tμ)  επιβεβαιώνονται  τα
αναφερόμενα  στον  "Πρακτικό  Οδηγό  για  τον  έλεγχο  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  των  Δημοσίων
Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων", του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  "η  διενέργεια  των
διαγωνισμών  προμηθειών  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  τους  γίνεται  από  τριμελείς
Επιτροπές, οι οποίες μπορεί να συγκροτούνται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  (ή κατά
περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον παραπεμφθεί σε αυτό το θέμα)". 
Συνεπώς,  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω Αποφάσεις  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  αρμόδιο  όργανο  για  τη
συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης προμηθειών  είναι  πλέον η Οικονομική
Επιτροπή και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο.
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  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί  να ρυθμίζονται  τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 
Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Διενέργεια 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’),
Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε την 9/2/2015, κλήρωση για
την  ανάδειξη  των  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  Επιτροπή
διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης
και  αξιολόγησης  προσφορών  για  τη  διενέργεια  προμηθειών  με  απευθείας  ανάθεση.  Τα  ονόματα  των
υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 151/9-2-2015 Πρακτικό Κληρώσεως, το
οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 
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  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011  Απόφασης  του  Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
5. Την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Την υπ’ αριθ. 2263/2011 Απόφαση του VI Tμ
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7. Τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των
Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων"
8. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 151/9-2-2015 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους
του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν την κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί  την  επιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων
διαγωνισμών  και  γνωμοδότησης  και  αξιολόγησης  προσφορών  για  τη  διενέργεια  προμηθειών  με
απευθείας ανάθεση έτους 2015 ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Φιλίνης Γεώργιος Γιαννέλλης Νικόλαος

2 Γιάννη Αρχόντισσα Χρυσάκης Μάρκος

3 Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης Φραγκογιάννης Διονύσιος Αντώνιος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Φιλίνης Γεώργιος ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Γιάννη Αρχόντισσα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Έργο της επιτροπής είναι:
α) η διενέργεια διαγωνισμών,
β) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών,
γ) η γνωμοδότηση και αξιολόγηση προσφορών για τη διενέργεια Προμηθειών με απευθείας ανάθεση,
δ) η υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για
θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 151/9-2-
2015  Πρακτικό Κληρώσεως. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  12/2015
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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