
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθ. Απόφ:  58/2014 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         

 
Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 18ο  πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του  
Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : « Ορισμός Επιτροπής αξιολόγηση προσφορών Προμηθειών και 

Εργασιών-Υπηρεσιών που διενεργούνται με τη διαδικασία της Απευθείας 

Ανάθεσης ». 
                                              

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17
η
 Οκτωβρίου 2014, 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα   14:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  

Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από πρόσκληση της  Προέδρου της με αριθ. Πρωτ: 

3527/10-10-2014 που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  της Οικονομικής 

Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών 

βρέθηκαν παρόντα -6 - μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                   1.  Γεώργιος Παμπαφίκος , Εκτός Κάσου 

2. Εμμανουήλ Παρλής , Αντιπρόεδρος    

3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος   

4. Νικόλαος Μαστροπαύλος, Μέλος 

5. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 

6. Νικήτας Κρητικός, Μέλος    

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα.    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  θέμα εξέθεσε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: 

«Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του 

παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού 

γίνεται από επιτροπές...». Με την υπ’ αριθμόν121/2011 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι « Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

§1(στοιχ.ε΄&4) του ν.3852/2010, αρμόδια για τη Συγκρότηση της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού προμηθειών και επιτροπών αξιολόγησης 

προσφορών είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ».    

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.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011(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 τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία). Σε όλες τις 
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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.» 

Λόγω του ότι στον Δήμο Κάσου υπηρετούν  μόνο τρείς μόνιμοι υπάλληλοι 

προτείνεται   η σύνθεση της Επιτροπής  θα έχει ως εξής : 

1) Ανδρικοπούλου Φωτεινή –Διοικητική Υπάλληλος  κλάδου ΔΕ. 

2) Φιλιππίδη Φωτεινή –Υπάλληλος ΚΕΠ Υπάλληλος  κλάδου ΤΕ. 

3) Χαλκιά Σταματίνα-Υπάλληλος Διοικητικού-Λογιστικού, κλάδου ΤΕ. 

Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών για τις αναθέσεις που 

υπόκεινται στα κατά το νόμο όρια της απευθείας ανάθεσης. 

Η παρούσα ισχύει για ένα (1) έτος και μέχρι τον ορισμό των νέων επιτροπών. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τη Πρόεδρο και αφού έλαβε υπ όψιν της : 

-Την εισήγηση της Προέδρου 

-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

-Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

-Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 στοιχ. ε’ και 4 του ν.3852/2010. 

-Το γεγονός στο ότι στο Δήμο Κάσου υπηρετούν μόνο τρεις διοικητικοί υπάλληλοι 

και δεν μπορεί να διενεργηθεί κλήρωση. 

-Τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις προϋποθέσεις  από 

το νόμο συμμετοχής των προτεινόμενων μελών. 

 

         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α   : 

Τη συγκρότηση των Επιτροπών αξιολόγηση προσφορών προμηθειών και  εργασιών-

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως 

ακολούθως :  

 1) Ανδρικοπούλου Φωτεινή –Διοικητική Υπάλληλος  κλάδου ΔΕ. 

2) Φιλιππίδη Φωτεινή –Υπάλληλος ΚΕΠ Υπάλληλος  κλάδου ΤΕ. 

3) Χαλκιά Σταματίνα-Υπάλληλος Διοικητικού-Λογιστικού, κλάδου ΤΕ. 

 

  

 H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          

    υπ: Μαρία Μαλανδρή                               υπ: Εμμανουήλ Παρλής      

                                                                         υπ: Ευαγγελία Δημητρίου    

                                                                         υπ: Νικόλαος Μαστροπαύλος  

                                                                         υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

                                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός  

                                                         

         

       

 

       Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           
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     Μαρία Μαλανδρή                                  Σταματίνα Ι. Χαλκιά 
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