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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                        

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αρ. 7/2022  συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  Σφακίων. 

                                                                  Αριθµός απόφασης  33/2022. 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωµοδότησης επί αυτών, για 
το οικ. έτος 2022» . 

 
Στην Χώρα Σφακίων στο ∆ηµαρχείο σήµερα την 13ην του µήνα Μαΐου του έτους 2022  
ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 933/09-05-2022  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου 
και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωµοδότησης επί αυτών, για το οικ. έτος 2022». 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντα : 
 1) Χιωτάκης Μανούσος ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος 
 2) Αθητάκης Αντώνιος  Μέλος  
 3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος 
 4) Νικολουδάκης Εµµανουήλ Μέλος 
 5) Χιωτάκης Ανδρέας  Μέλος 
  Απόντα αν και νόµιµα κληθέντα οι παρακάτω:  

1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος 
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος 
 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Μπολιώτης Γεώργιος για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 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 ∆ιαγωνισµού, 
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 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Χώρα Σφακίων 17-05-2022 
Αριθµ.Πρωτ:1011      
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες 
συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), και συγκεκριµένα του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» µε το οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα των οργάνων 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

Παρακαλούµε όπως λάβετε σχετική απόφαση συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής διενέργειας  
διαγωνισµών και αξιολόγησης υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων προµηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/16.  

Για την σύνθεση των µελών της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι 
του ∆ήµου Σφακίων: 

1. Τον Μαραγκάκης Στυλιανός, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 

2. Σαβιολάκης Ιωσήφ, ∆Ε ∆ιοικητικός υπάλληλος του τµήµατος ∆ιοικητικών και 
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σφακίων. 

3. Γεωργεδάκης Κωνσταντίνος, ∆Ε ∆ιοικητικός υπάλληλος του τµήµατος 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σφακίων.  

Η θητεία της παραπάνω Επιτροπής λήγει µε τη συγκρότηση νέας αντίστοιχης Επιτροπής. 
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 ∆ιενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 
σύµπραξης καινοτοµίας θα διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
 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, 
 Γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµός Αποφάσεως 33/2022 

Η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση του Προέδρου 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 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Συγκροτεί τριµελή Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης υποβαλλόµενων 
προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και γνωµοδότησης επί 
αυτών, για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούµενη από τους : 
1.  Μαραγκάκης Στυλιανός , ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 
2.  Σαβιολάκης Ιωσήφ, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλο του τµήµατος ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σφακίων µε αναπληρώτρια του την Αµοιραδάκη 
Αθηνά, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλο του τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Σφακίων. 

3.  Γεωργεδάκης Κωνσταντίνος, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλο του τµήµατος 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σφακίων µε αναπληρωτή του 
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τον Γλυνιαδάκη Γεώργιο, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλο του τµήµατος ∆ιοικητικών 
και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σφακίων. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Μαραγκάκης  Στυλιανός, ΠΕ3 Πολιτικός 
Μηχανικός  Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας. 
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
 ∆ιενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων, 
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους 
στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου 
ή σύµπραξης καινοτοµίας θα διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
 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, 
 Γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

 
      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
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