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ΘΕΜΑ: Αρµοδιότητες των Οικονοµικών Επιτροπών των ∆ήµων αναφορικά µε 
τη συγκρότηση αρµοδίων Επιτροπών διεξαγωγής δηµοπρασιών - αξιολόγησης 
προσφορών.  
  

   Όπως είναι γνωστό στην παράγραφο 1, περ. ε), του άρθρου 72 του 
ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:…...…… 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 συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 
δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες……..». 

    Κατόπιν προτάσεων που τέθηκαν σε έκθεση ελέγχου του ΣΕΕ∆ στο 
Υπουργείο, και προκειµένου να αποσαφηνίζεται ρητά η υποχρέωση των 
Οικονοµικών Επιτροπών των ∆ήµων να προβαίνουν στη συγκρότηση  
αρµόδιων Επιτροπών διεξαγωγής δηµοπρασίας – αξιολόγησης προσφορών, 
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

     Η Οικονοµική Επιτροπή στα πλαίσια διεξαγωγής των δηµοπρασιών – 
αξιολόγησης των προσφορών, µπορεί να συστήνει επιτροπές από µέλη της.  

    Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η Οικονοµική Επιτροπή, δεν 
µπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως 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. 

    Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο το παρόν έγγραφο στις 
υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά στους Ο.Τ.Α. 
Α’ βαθµού και τα Νοµικά τους Πρόσωπα, για ενηµέρωση τους. 



 

 

 

 
 

      
    Το παρόν έγγραφο, µπορείτε να το αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο 

του ΥΠ.ΕΣ.  
 
             Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 

Κώστας Πουλάκης 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                     
1.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας &  
   Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
   Γενική Γραµµατεία για την  
   Καταπολέµηση της διαφθοράς 
   ΣΕΕ∆ 
   Συγγρού 60  
   117 42  ΑΘΗΝΑ 
2. ΚΕ∆Ε                   
    Γενναδίου 8 & Ακαδηµίας 65 
    106 73 ΑΘΗΝΑ                                                          
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                              
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Αποκέντρωσης & Τ.Α. 
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Οικ/κών Υπηρ. & ∆ιοικ/κής Υπ.  
5. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 
6. ∆.Ο.Λ.Τ.Α. / Τµήµα  Οργάνωσης  
    & Λειτουργίας Τ.Α. 
7. ∆.Ο.Λ.Τ.Α. / Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
8. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
   (µε την παράκληση να αναρτήσει το 
    παρόν  στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 
 


