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(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (υποπερ. δδ) Ν.
4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην  Αθήνα  σήμερα την  4η Σεπτεμβρίου τoυ  έτoυς  δύo χιλιάδες  δώδεκα (2012)
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και επί της πλατείας Κάνιγγος, όπoυ και τα γραφεία της,
συνήλθε  η  ΕΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε  συνεδρίαση
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως
σε όλα τα μέλη της Αρχής.

Από  τα  προσκληθέντα  μέλη  της  Αρχής  παρέστησαν  κατά  την  συνεδρίαση  τα
ακόλουθα:

1. Πρόεδρος:         Βασίλειος Φλωρίδης  

2. Αντιπρόεδρος:   Αναστάσιος Μπάνος  

Μέλη:                    3. Νικόλαος Κοσμίδης

           4. Παναγιώτης Βιδάλης

       5. Μιχαήλ Σφακιανάκης

                               6. Διονύσιος Καραλής

                               7. Διονυσία Σωτηροπούλου, (η οποία αναπλήρωνε το τακτικό
μέλος Χριστίνα Μπουσουλέγκα που απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος)

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν
λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2,  παρ.  2,  περ.  γ (υποπερ. γγ) του Ν. 4013/2011: «Οι
λοιπές  κανονιστικές  πράξεις  που  εκδίδονται  κατ’  εξουσιοδότηση  νόμου,
εξαιρουμένων  των  προκηρύξεων,  καθώς  και  οι  κανονισμοί  άλλων  δημοσίων
οργάνων και  αναθετουσών αρχών,  όπως ιδίως οι  κανονισμοί  που εκδίδονται

1



δυνάμει  του άρθρου 5 παρ.  3 του ν.  2286/1995,  συμπεριλαμβανομένων των
κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών
διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που
οι εν λόγω πράξεις  και  κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων,
εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής».

2.        Στο  πλαίσιο  αυτό,  με  το  υπ’  αριθμόν  πρωτ.  6288/03.08.2012  τής
Ανεξάρτητης  Διοικητικής  Αρχής  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού,  το  οποίο
παρελήφθη από την υπηρεσία μας στις 06.08.2012 (αρ. πρωτ. 210) η Επιτροπή
Ανταγωνισμού αιτείται τη διατύπωση γνώμης στο άρθρο «περί προμηθειών»
του  υπό  έκδοση  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  Διαχείρισης  της  Επιτροπής
Ανταγωνισμού.  Ειδικότερα,  αιτείται  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  της
ΕΑΑΔΗΣΥ  αναφορικά  με  «το  τμήμα  των  προμηθειών  για  τις  ανάγκες  της
Επιτροπής που έχει αριθμό άρθρου 50», το οποίο προβλέπει τον τρόπο και τη
διαδικασία της διενέργειας προμηθειών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η  ΕΑΑΔΗΣΥ  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αποφάσισε  ομόφωνα  να
παράσχει  σύμφωνη  γνώμη  στο  ως  άνω  αίτημα  στο  πλαίσιο  των
αρμοδιοτήτων της.

Αθήνα, 4  Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Βασίλειος Φλωρίδης
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