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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 68η̋/2017 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 20-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 601/2017

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 33/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 20 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 68174/19-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 3ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 67329/14-122017 του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Με την έναρξη ισχύο̋ του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα στο άρθρο 221, ορίζονται τα όργανα διενέργεια̋
διαδικασιών σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων.
Α) Ειδικότερα στο άρθρο 221 παρ. 1, καθορίζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων,
τα όργανα που γνωμοδοτούν προ̋ τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») τα οποία έχουν ιδίω̋ τι̋
ακόλουθε̋ αρμοδιότητε̋:

α) Αξιολογούν τι̋ προσφορέ̋ ή αιτήσει̋ συμμετοχή̋ των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) Ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
του̋ στη διαδικασία
σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋,
γ) Ελέγχουν και αξιολογούν τι̋ προσφορέ̋,
δ) Στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασία̋ με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξη̋ καινοτομία̋, διαπραγματεύονται με του̋ προσφέροντε̋ ή υποψηφίου̋,
ε) Εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση τη̋
διαδικασία̋,
στ) Γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεση̋,
ζ) Στο στάδιο τη̋ εκτέλεση̋ γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίω̋ επί τη̋
παράταση̋ του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλη̋ τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ έκπτωση̋ του αναδόχου
και
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Β) Επιπλέον στο άρθρο 221 παρ. 3, αναφέρεται ότι: « Με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ συγκροτούνται

γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερε̋ ή σε ετήσια βάση για τι̋ συμβάσει̋ που συνάπτει
η αναθέτουσα αρχή. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντό̋ του έτου̋, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δημοπρασιών είναι η
Οικονομική Επιτροπή. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί επιτροπέ̋, από μέλη τη̋, δημοτικού̋ ή δημόσιου̋ υπαλλήλου̋ ή ειδικού̋ επιστήμονε̋ (άρθρο 72 παρ.
1 ε του Ν.3852/2010).
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξη̋ των νέων επιτροπών για το έτο̋ 2018 και προκειμένου να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου κατά την έναρξη του οικονομικού έτου̋ 2018, κρίνεται
απαραίτητη η παράταση ισχύο̋ των υφιστάμενων επιτροπών Διενέργεια̋ Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών
που ορίσθηκαν για το έτο̋ 2017.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε το Σώμα όπω̋ εγκρίνει την παράταση ισχύο̋ τη̋ υπ΄ αριθ.
33/2017 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, με την οποία ορίσθηκαν οι επιτροπέ̋ Διενέργεια̋
Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 για το
έτο̋ 2017, έω̋ τον ορισμό νέων επιτροπών για το οικονομικό έτο̋ 2018
-

Οι αρμοδιότητε̋ των Επιτροπών Διενέργεια̋ Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών ορίζονται σύμφωνα με τα
άρθρα 221 παρ. 1 (περιπτώσει̋ α΄ έω̋ ζ΄), του Ν. 4412/2016.
Διάρκεια ισχύο̋ των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι τι̋ 31/01/2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 33/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
3. Το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016)
4. Το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση ισχύο̋ τη̋ υπ΄ αριθ. 33/2017 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, με την οποία
ορίσθηκαν οι επιτροπέ̋ Διενέργεια̋ Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3
του Ν. 4412/2016 για το έτο̋ 2017 (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016), έω̋ τον ορισμό νέων επιτροπών για το οικονομικό
έτο̋ 2018.
-

Οι αρμοδιότητε̋ των Επιτροπών Διενέργεια̋ Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών ορίζονται σύμφωνα με τα
άρθρα 221 παρ. 1 (περιπτώσει̋ α΄ έω̋ ζ΄), του Ν. 4412/2016.
Διάρκεια ισχύο̋ των ανωτέρω επιτροπών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι τι̋ 31/01/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (601)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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