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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-1-2015 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   6 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «πγθξόηεζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ έηνπο 2015» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 19/7-1-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «ζπγθξόηεζεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηώλ έηνπο 2015», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 46 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

γ) Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

ε) Σελ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζη) Σν αξηζκ. 82/12-1-2015 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο. 
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δ) Σελ αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγσληζκώλ θαη ζα εηζεγείηαη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ γηα 

ην έηνο 2015. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006, ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί ε επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε πξνκεζεηώλ 

έηνπο 2015, κε ηελ επηθύιαμε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ ηζρύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4281/2014. 

Η επηηξνπή απνηειείηαη από ηξεηο (3) ππαιιήινπο, σο ηαθηηθά κέιε θαη ηξεηο (3) σο 

αλαπιεξσκαηηθά, νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. νξίδνληαη από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

Δπίζεο, ε ίδηα επηηξνπή κπνξεί λα ππνβνεζά ην έξγν ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβαιιόκελσλ πξνο ην 

ύλδεζκν πξνζθνξώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη λα εηζεγείηαη ζηα αλσηέξσ όξγαλα γηα 

ηελ νηθνλνκηθόηεξε ή ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. 

ύκθσλα κε ην αξηζκ. 82/12-1-2015 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο πνπ δηελήξγεζε ηε 

δεκόζηα θιήξσζε, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 θαη ηεο 

αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο κέιε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε, 

θιεξώζεθαλ νη παξαθάησ ππάιιεινη: 

Σαθηηθά κέιε 

1) Κνηζαθσζηνύδεο Γξεγόξηνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ, 

2) Παπιίδνπ νθία, θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, 

3) Βαζηιεηάδεο σηήξηνο, θιάδνπ ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο. 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

1) Σζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ, 

2) Μπόδαο Αληώληνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ, 

3) Υαηδήο Αζαλάζηνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ. 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 46 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
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γ) Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011. 

ε) Σελ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζη) Σν αξηζκ. 82/12-1-2015 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο. 

δ) Σελ αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγσληζκώλ θαη ζα εηζεγείηαη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ γηα 

ην έηνο 2015. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. πγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα αμηνινγεί ηηο ππνβαιιόκελεο πξνο ην 

ύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πξνζθνξέο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ θαη ζα εηζεγείηαη πξνο ηα απνθαζίδνληα όξγαλα γηα ηελ νηθνλνκηθόηεξε ή 

ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά.  

Β. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ θαη ε 

εηζήγεζε γηα αλάζεζε πξνκεζεηώλ έηνπο 2015, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ 

ππνβαιιόκελσλ πξνο ην ύλδεζκν πξνζθνξώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη ε εηζήγεζε 

πξνο ηα απνθαζίδνληα όξγαλα γηα ηελ νηθνλνκηθόηεξε ή ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Η 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηειείηαη από ηνπο ππαιιήινπο: 

Σαθηηθά κέιε 

1) Παπιίδνπ νθία, θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο Πξόεδξν, 

2) Κνηζαθσζηνύδεο Γξεγόξηνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ, σο κέινο, 

3) Βαζηιεηάδεο σηήξηνο, θιάδνπ ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο, σο κέινο. 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

1) Σζνκπαλίδνπ Αλαζηαζία, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ, σο αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο, 

2) Μπόδαο Αληώληνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ, 

3) Υαηδήο Αζαλάζηνο, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνύ. 

 Β. Οξίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο από 1-1-2015 έσο            

31-12-2015, κε ηελ επηθύιαμε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ ηζρύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4281/2014. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 6 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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