
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριδαία  13 Δεκεμβρίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                Αρ. πρωτ.:  32928
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.  Τις διατάξεις της υπ'  αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011 Απόφασης του 
Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.  Την  υπ'  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Τις διατάξεις  του άρθρου 221 του Ν.  4412/2016 βάση του οποίου προκύπτει  η 
ανάγκη συγκρότησης επιτροπών («γνωμοδοτικών  όργάνων») ,  που  έχουν ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,
 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους,

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 της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 



ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

5.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών - αξιολόγησης/γνωμοδότησης προσφορών και παραλαβής 
προμηθειών βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 . 

6.  Την  ανάγκη  ανάδειξης  μελών  για  τη  συγκρότηση Επιτροπών  παραλαβής 
εργασιών βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.
7. Την  ανάγκη  ανάδειξης  μελών  για  τη  συγκρότηση Επιτροπής  Επισκευής  και 
Συντήρησης  των  αυτοκινήτων  –  οχημάτων  του  Δήμου   βάσει  της  αριθ. 
3373/390/20-3-75  Απόφασης  του  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως  ΦΕΚ 
349/β/1975 για το έτος 2016.
8. Την  ανάγκη  ανάδειξης  μελών  για  τη  συγκρότηση Επιτροπών  εξέτασης  των 
προβλεπόμενων  ενστάσεων  και  προσφυγών  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της 
αναθέτουσας  αρχή  ,  τα  μέλη  του  οποίου  είναι  διαφορετικά  από  τα  μέλη  του 
γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

Γνωστοποιούμε ότι  την Παρασκευή   16  Δεκεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ. ,στα 
γραφεία  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  ,  θα  διενεργηθεί  από την  αρμόδια επιτροπή 
δημόσια  κλήρωση για την ανάδειξη  τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα 
συγκροτήσουν   τις   Επιτροπές   διενέργειας   διαγωνισμών-
αξιολόγησης/γνωμοδότησης προσφορών ,  παραλαβής  , και εξέτασης ενστάσεων του 
Ν.4412/2016  και της αριθ. 3373/390/20-3-75 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως για το έτος 2017.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από 
τους εξής Δημοτικούς Υπαλλήλους : 
α) Επιγαρίδου Σοφία –  Διευθύντρια Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτιστικής Ανάπτυξης  
β) Μπεγλοπούλου Όλγα - Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού
γ) Παπαδοπούλου Σαπφώ -  Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας



                                             

Συγκεκριμένα,  η  κλήρωση θα αφορά τον  ορισμό τακτικών και  αναπληρωματικών 
μελών στις ακόλουθες επιτροπές:

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 Ι)                     ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

                                                               ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α)     Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  /  γνωμοδότησης 
προσφορών  για    προμήθεια  οχημάτων,  μηχανημάτων,  επίπλων,  πινακίδων, 
πυροσβεστήρων κλπ, οργάνων παιδικής χαράς, κάδων απορριμμάτων,  φωτοτυπικών, 
Η/Υ,  εκτυπωτών  &  fαχ,     ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών συσκευών,  λογισμικού 
προγραμμάτων,   ηλεκτρολογικού  –  ηλεκτρονικού  –  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού & υλικών (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

β)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για    προμήθεια,  αρδευτικών-υδραυλικών  υλικών,  οικοδομικών  υλικών,  υλικών 
συντήρησης κτιρίων – τεχνικών έργων – κάδων κλπ, αλατιού για πάγους,  χρωμάτων, 
ελαστικά οχημάτων, ανταλλακτικά οχημάτων & μηχανημάτων , εργαλείων, υλικών 
συντήρησης πυροσβεστήρων κλπ  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

γ)   Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,  εντύπων και  βιβλίων, 
φωτοαντιγραφικού  υλικού  και  λοιπού  μηχανογραφικού  υλικού,  καυσίμων  & 
λιπαντικών,  ειδών  καθαριότητας  &  ευπρεπισμού,  τροφίμων,  μέσων  ατομικής 
προστασίας και λοιπών αναλωσίμων υλικών, είδη υγειονομικού υλικού και υλικών 
φαρμακείου, είδη σημαιοστολισμού   (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

δ)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για   προμήθεια, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων, κηπευτικού χώματος, 
λιπασμάτων   κλπ    (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).



ε)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για    όλες  τις  εργασίες  συντήρησης  τεχνικών  έργων  ,  συντηρήσεις  εξοπλισμού 
κτιρίων –λοιπών εγκαταστάσεων και λοιπών εργασιών τεχνικής φύσεως ( συντήρηση 
και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δημοτικών Ενοτήτων κ.λ.π.)  (τρία τακτικά 
μέλη και τρία αναπληρωματικά).

στ)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
λοιπών  εργασιών  (  κτηνιατρικές  εργασίες  –  σημάνσεις-  εμβολιασμοί  αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς του Δήμου κ.λ.π.)  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

ζ)  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης / γνωμοδότησης προσφορών 
για   όλες τις προμήθειες  που θα εκτελεστούν με διαδικασία  κοινοτικού διαγωνισμού 
(τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

η)   Επιτροπή   εξέτασης  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  και  προσφυγών  που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχή , τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά 
από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα 
που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

Υλικά  και   προμήθειες  οι  οποίες  δεν  αναφέρονται  ρητά  θα  εντάσσονται  στην 
πλησιέστερη σε αυτή επιτροπή.  

ΙΙ)                            ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1.Επιτροπή  παραλαβής  προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών,  ανταλλακτικών 
μηχανημάτων-οχημάτων,  ελαστικά  οχημάτων  (τρία  τακτικά  μέλη  και  τρία 
αναπληρωματικά)

2.  Επιτροπή παραλαβής προμήθειας υλικών ηλεκτρομηχανολογικού,  ηλεκτρονικού 
και ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά)

3.  Επιτροπή παραλαβής προμήθειας  μέσων ατομικής προστασίας και παροχών σε 
είδος των εργαζομένων, εργαλείων εργοταξίου, ανταλλακτικών χειροκίνητων μικρό 
μηχανημάτων , υλικών συντήρησης κάδων, ειδών καθαριότητας εργοταξίου, υλικών 
συντήρησης πυροσβεστήρων  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).



4.  Επιτροπή παραλαβής προμήθειας αρδευτικών-υδραυλικών υλικών,  οικοδομικών 
υλικών,  υλικών συντήρησης  κτιρίων-έργων,  χρωμάτων,  αλατιού  για  πάγους  (τρία 
τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

5.  Επιτροπή  παραλαβής  προμήθειας  πετρελαίου  θέρμανσης,  γραφικής  ύλης  και 
λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων και βιβλίων, φωτοαντιγραφικού υλικού και λοιπού 
μηχανογραφικού  υλικού,  ειδών  καθαριότητας  &  ευπρεπισμού,  είδη  υγειονομικού 
υλικού και υλικών φαρμακείου, είδη σημαιοστολισμού.  (τρία τακτικά μέλη και τρία 
αναπληρωματικά).

6.  Επιτροπή παραλαβής προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων, 
κηπευτικού  χώματος,  λιπασμάτων,   κλπ   (τρία  τακτικά  μέλη  και  τρία 
αναπληρωματικά).

7.  Επιτροπή παραλαβής προμήθειας οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων, πινακίδων, 
οργάνων παιδικής χαράς, κάδων απορριμμάτων , πυροσβεστήρων κλπ  (τρία τακτικά 
μέλη και τρία αναπληρωματικά).

8. Επιτροπή παραλαβής φωτοτυπικών, Η/Υ, εκτυπωτών & fαχ,    ηλεκτρολογικών-
ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού προγραμμάτων  (τρία τακτικά μέλη και τρία 
αναπληρωματικά).

9. Επιτροπή παραλαβής ειδών διατροφής για τις ανάγκες της μαθητικής εστίας  (τρία 
τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

Υλικά  και   προμήθειες  οι  οποίες  δεν  αναφέρονται  ρητά  θα  εντάσσονται  στην 
πλησιέστερη σε αυτή επιτροπή. 

 

Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ  του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 ,  από τρεις (3)  Δημοτικούς Υπαλλήλους  ως τακτικά μέλη με τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους για τις παρακάτω επιτροπές:

1)  Επιτροπή   παραλαβής  εργασιών  (καλής  εκτέλεσης),  άρθρου  221  του  Ν. 
4412/2016,  για  συντηρήσεις  αυτοκινήτων –  μηχανημάτων και  λοιπού  εξοπλισμού 
εργοταξίου (τρία  τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

2)  Επιτροπή  παραλαβής  εργασιών  (καλής  εκτέλεσης),   άρθρου  221  του  Ν. 
4412/2016,  για  συντηρήσεις  τεχνικών  έργων,  συντηρήσεις  εξοπλισμού  κτιρίων  - 



λοιπών εγκαταστάσεων  και λοιπών εργασιών τεχνικής φύσεως (τρία τακτικά μέλη 
και τρία αναπληρωματικά).

3) Επιτροπή παραλαβής εργασιών (καλής εκτέλεσης), άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 
για  λοιπές  εργασίες  (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά.

Γ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –  ΟΧΗΜΑΤΩΝ βάση 
της 3373/390/20-3-75 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως

1) Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης των αυτοκινήτων – οχημάτων του Δήμου 
(τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημαρχείου Αλμωπίας.

.

                                        Για τη Δ/νση Οικονομικών, Τοπικής
        Οικονομικής   Ανάπτυξης, Κοινωνικής

         Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

                                                       ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


