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∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                        

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αρ. 15/2020  συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  
Σφακίων. 

                                                                  Αριθµός απόφασης  43/2020. 

                                                        ΘΕΜΑ: «Ορισµός Επιτροπής ∆ηµόσιου 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 
60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την  «Προµήθεια 
απορριµµατοφόρου οχήµατος 12κ.µ.» 

 
Στην Χώρα Σφακίων στο ∆ηµαρχείο σήµερα την 31 ην του µήνα Αυγούστου  του έτους 
2020  ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική (δια περιφοράς) 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 
2120/27-08-2020  πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα την 27-8-2020 σύµφωνα µε το 
άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου    
( ΦΕΚ 55Α /11-3-2020 ) άρθρο 10 ''κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία ∆ήµων 
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID -19΄΄ και την αριθµ. Πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών περιέχοντας τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός Επιτροπής ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την  
«Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος 12κ.µ.» 
Μετά τα παραπάνω ο  πρόεδρος αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας ήτοι την 
συµµετοχή όλων των µελών της επιτροπής και δεδοµένου ότι συµµετείχαν στην δια 
περιφοράς συνεδρίαση κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: 
1) Χιωτάκης Μανούσος ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος 
2) Νικολουδάκης Εµµανουήλ, Μέλος 
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος  
4) Σταµατάκης Παύλος Μέλος 
5) Ζερβός Ιωάννης, Μέλος 
6) Χιωτάκης Ανδρέας  Μέλος 
7) Ορφανουδάκης Εµµανουήλ, Μέλος 
Απόντα αν και νόµιµα κληθέντα οι παρακάτω: 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Μπολιώτης Γεώργιος για 
την τήρηση των πρακτικών . 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Εισηγούµενος στο θέµα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 
έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να 
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συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήµονες, […]» 

Επιπλέον αναφέρει τα παρακάτω:  

Ο ∆ήµος Σφακίων προκειµένου να εκτελέσει  την προµήθεια απορριµµατοφόρου 
οχήµατος 12κ.µ  µε το ποσό των 150.000,00 € που έχει εντάξει στον 
προϋπολογισµό του µε  Κ.Α.: 20.7131.001 µέσω  έκτακτης χρηµατοδότησης  από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ-στον άξονα προτεραιότητας “Η 
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” σύµφωνα µε το µε Α.Π. 83448/22-
11-2019 έγγραφο, θα πρέπει να ορίσει την τριµελή επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη 
και το µε ΑΠ 43169/26-8-2029 έγγραφο του ∆ήµου Χανίων περί ορισµού στην 
επιτροπή του διαγωνισµού του Μαυροµµάτη Σοφοκλή Μηχανολόγου Μηχανικού του 
∆ήµου Χανίων. 
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε τον  ορισµό της παραπάνω 
επιτροπής  διαγωνισµού 
 

 

Αριθµός Αποφάσεως 43/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από 

διαλογική συζήτηση. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ  : 

Ορίζει την Επιτροπή ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε 
εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την  «Προµήθεια 
απορριµµατοφόρου οχήµατος 12κ.µ.» ως εξής; 

1. Μαραγκάκης Στυλιανός Πολιτικός Μηχανικός ∆ήµου Σφακίων ως Πρόεδρος 

2. Μαυροµµάτης Σοφοκλής Μηχανολόγος Μηχανικός του ∆ήµου Χανίων ως µέλος 

3. Σαβιολάκης Ιωσήφ ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Σφακίων ως  µέλος 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται. 
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