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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ  

 

Αρικ.Αποφ 22/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Φαιςτοφ. 

 

τισ Μοίρεσ  ςιμερα, τθν 5-2-2019 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:30  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου 
Φαιςτοφ  ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Φαιςτοφ, φςτερα από 
τθν 1303/1-2-2019 πρόςκλθςθ του Προζδρου, που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77 
του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, δθλαδι ςε ςφνολο επτά (07) μελϊν βρζκθκαν παρόντα 
τα παρακάτω  ζξι  (06) μζλθ: 
 

             ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ 

2.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

3.Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι 

4.Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

5.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

6.Καμπουράκθσ άββασ 

 

             ΑΠΟΝΣΕ 

 

 1. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

 

Σα πρακτικά τθρικθκαν από τθν υπάλλθλο Κοςμαδάκθ Μαρία. 

Ο  Πρόεδροσ είπε ότι υπάρχει ζνα (1) κζμα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ. Σα μζλθ αποδζχκθκαν 
το επείγον του κζματοσ για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, 
αποφάςιςαν να ςυηθτθκεί 

 

ΘΕΜΑ. υγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», ςτα πλαίςια  διενζργειασ και ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό 
χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ 
αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, κακϊσ και τθν ςυγκρότθςθ χωριςτοφ 

οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι 

αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», για να εξετάςει και να γνωμοδοτιςει για τισ προβλεπόμενεσ ςτο νόμο 
4412/2016 ενςτάςεισ και προςφυγζσ που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά το 
ςτάδιο διενζργειασ και ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν 
διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, 
χωρίσ το ΦΠΑ 24% (άρκρο 127 του νόμου 4412/2016: «Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα 
χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.) – Παράβολο»). 
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Ο  Πρόεδροσ Αρμουτάκθσ Γεϊργιοσ , ειςθγοφμενοσ το 1ο
  κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και 

αποδεχοφμενα ομόφωνα  τα μζλθ το κζμα να ςυηθτθκεί προσ λιψθ απόφαςθσ είπε ότι, 
 ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου που ζχει ωσ εξισ: 

   

το άρκρο 221 του νόμου 4412/2016 ςε ότι αφορά τισ προμικειεσ και τισ εργαςίεσ υπάρχει θ 
πρόβλεψθ και οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων 
ςυμβάςεων.   

 

υγκεκριμζνα, ςτθν παρ. 1 αναφζρεται ότι: «1. το πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων 
ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 
ζχουν ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) αξιολογοφν τισ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων, 
β) ελζγχουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
γ) ελζγχουν και αξιολογοφν τισ προςφορζσ, 
δ) ςτο πλαίςιο ανταγωνιςτικι διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ, ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ι 
ςφμπραξθσ καινοτομίασ, διαπραγματεφονται με τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, 
ε) ειςθγοφνται τον αποκλειςμό των προςφερόντων ι υποψθφίων από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ 
των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, 
ςτ) γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
η) ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ γνωμοδοτοφν για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ 
επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ 
ζκπτωςθσ του αναδόχου και 
θ) γνωμοδοτοφν για τισ προβλεπόμενεσ ςτον παρόντα νόμο ενςτάςεισ και προςφυγζσ που 
υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ κατά το ςτάδιο τθσ 
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ. 
 

τθν παρ. 3 αναφζρεται ότι: « 3. Με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςυγκροτοφνται γνωμοδοτικά 
όργανα για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ι περιςςότερεσ ι ςε ετιςια βάςθ για τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτει θ ανακζτουςα αρχι. Η φπαρξθ οργάνων ςε ετιςια βάςθ δεν αποκλείει τθ ςυγκρότθςθ 
οργάνου ςυγκεκριμζνθσ/ων ςφμβαςθσ ι ςυμβάςεων. Εφόςον τα όργανα ςυγκροτοφνται ςε ετιςια 
βάςθ, οι διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που δεν ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ του ζτουσ, 
ςυνεχίηονται και ολοκλθρϊνονται από το ίδιο όργανο. τθν περίπτωςθ τθσ διενζργειασ 
ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν από ΚΑΑ, τα αντίςτοιχα γνωμοδοτικά όργανα ςυγκροτοφνται με απόφαςι 
τουσ. Με τισ αποφάςεισ τθσ παροφςασ δφνανται να ςυγκροτοφνται κατά περίπτωςθ και ζκτακτεσ 
επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ. Οι αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των γνωμοδοτικϊν οργάνων κοινοποιοφνται ςτα μζλθ αυτϊν 

και τουσ φορείσ από τουσ οποίουσ αυτά προζρχονται. 
 

υγκεκριμζνα ςτθν παρ. 4 αναφζρεται ότι: « 4. Με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 εξειδικεφονται 
οι αρμοδιότθτεσ, ο αρικμόσ και οι ιδιότθτεσ των μελϊν, θ λειτουργία των οργάνων (επιτροπϊν 
κ.λπ.), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα ςχετικά με τα ανωτζρω. 
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υγκεκριμζνα ςτθν παρ. 6 αναφζρεται ότι: « 6. Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν 
οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου. 
 

το άρκρο 13 παρ.2 του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», αναφζρεται ότι: «Σα 
ςυλλογικά όργανα, αν ςτο νόμο δεν ορίηεται διαφορετικά, ςυγκροτοφνται από τρία (3) τουλάχιςτον 
μζλθ.» 

 

υγκεκριμζνα ςτθν παρ. 7 αναφζρεται ότι: « 7. τθ ςφνκεςθ των γνωμοδοτικϊν οργάνων του 
παρόντοσ άρκρου μετζχει υποχρεωτικά ζνα μζλοσ του Μθ.Π.Τ.Δθ.υ. του άρκρου 344. 
 

φμφωνα με το άρκρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, ςχετικά με το Μθ.Π.Τ.Δθ.υ.: «Η ιςχφσ του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 344 αρχίηει ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζκδοςθ του 
προεδρικοφ διατάγματοσ του δεφτερου εδαφίου τθσ ίδιασ παραγράφου.» ενϊ ςφμφωνα με το 
άρκρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρζωςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παρ. 
αναςτζλλεται μζχρι τθν επαρκι λειτουργία του Μθτρϊου. Για τισ ανάγκεσ του Ν.4412/16 θ επαρκισ 
λειτουργία του Μθτρϊου πιςτοποιείται από το φορζα τιρθςισ του.» 

 

Επιπρόςκετα ςτθν παρ. 11 περίπτωςθ α) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 αναφζρεται ότι «11. τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, πζραν των οριηόμενων ςτθν 
παράγραφο 1, ιςχφουν και τα ακόλουκα: 
11α) υγκροτείται τριμελζσ ι πενταμελζσ γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ). Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν που υποβάλλονται 
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυγκροτείται χωριςτό γνωμοδοτικό όργανο τριμελζσ ι πενταμελζσ 
(Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του 
γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ (αξιολόγθςθσ προςφορϊν κ.λπ.)». 

 

τθν  παρ. 11 περίπτωςθ ε)  του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 αναφζρεται ότι: «Για τθν επιλογι των 
μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του παρόντοσ  άρκρου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μπορεί να  
διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226)». 
 

τθν  παρ. 11  του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 αναφζρεται ότι: τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, πζραν των οριηόμενων ςτθν παράγραφο 1, ιςχφουν 
και τα ακόλουκα: *...+ και 

 

τθν  παρ. 11 περίπτωςθ ςτ)  του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 αναφζρεται ότι: Σα γνωμοδοτικά 
όργανα τθσ παροφςασ παραγράφου ςυγκροτοφνται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό ι ςε άλλο φορζα του 
δθμοςίου τομζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά γενικζσ διατάξεισ περί 
ςυλλογικϊν οργάνων (άρκρο 221 παρ.11ςτ του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν 
υποπερίπτωςθ ςτ' τθσ περίπτ. 49 του άρκρου 22 του Ν. 4441/2016).  

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-22-�������������-���-�-44122016/
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φμφωνα με τα παραπάνω και κατά εφαρμογι τθσ διάταξισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
221:«Όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α'): «Με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςυγκροτοφνται γνωμοδοτικά 
όργανα για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ι περιςςότερεσ ι ςε ετιςια βάςθ για τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτει θ ανακζτουςα αρχι....»  ςε ςυνδυαςμό τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 περίπτωςθ ε’  δεφτερο 
εδάφιο του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ: «Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ», όπωσ ιςχφει και μετά τθσ τελευταίασ τροποποίθςθσ του άρκρου 72 του Ν.  
3852/2010 με τθν διάταξθ τθσ παρ. 3  του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ 
Α'),  
 

Καλείται θ Οικονομικι Επιτροπι να πάρει απόφαςθ ϊςτε: 
 

1. Να ςυγκροτιςει το ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 
κατά τθν διαδικαςία διενζργειασ και ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ  με 
τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. 
Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  
ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, εξειδικεφοντασ τισ αρμοδιότθτεσ, τον 
αρικμό και τισ ιδιότθτεσ των μελϊν, τθν λειτουργία του οργάνου, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα ςχετικά με τα ανωτζρω. 

2. Να ςυγκροτιςει το ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ περίπτωςθσ 
α’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, για να εξετάςει και να 
γνωμοδοτιςει για τισ προβλεπόμενεσ ςτο νόμο 4412/2016 ενςτάςεισ και προςφυγζσ που 
υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά το ςτάδιο διενζργειασ και ανάκεςθσ  
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν 
για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, (άρκρο 
127 του νόμου 4412/2016: «Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) 
ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.) – Παράβολο»), εξειδικεφοντασ τισ αρμοδιότθτεσ,  τον αρικμό και τισ 
ιδιότθτεσ των μελϊν, τθ λειτουργία του οργάνου κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα 
ςχετικά με τα ανωτζρω. 
 

 

Προτείνεται: 
 

Α.  Η ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ», τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, από τρία ι πζντε τακτικά και 
αναπλθρωματικά μζλθ, κατά τθ διαδικαςία διενζργειασ και ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ 
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Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ 
των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, εξειδικεφοντασ τισ αρμοδιότθτεσ, τον αρικμό και τισ 
ιδιότθτεσ των μελϊν, τθν λειτουργία του οργάνου, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα ςχετικά με 
τα ανωτζρω.  

 

►  Η ςυγκρότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  μπορεί 
να γίνει χωρίσ τθν χριςθ διενζργειασ κλιρωςθσ, εφόςον προβλζπεται ςτθν  παρ. 11 περίπτωςθ ε’  
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016: «Για τθν επιλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του 
παρόντοσ  άρκρου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μπορεί να  διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226)».     
 

►  Σο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  ςυγκροτείται από υπαλλιλουσ που 
υπθρετοφν με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό ι ςε άλλο 
φορζα του δθμοςίου τομζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά γενικζσ 
διατάξεισ περί ςυλλογικϊν οργάνων (άρκρο 221 παρ.11ςτ του Ν.4412/2016). 

 

►   Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου (άρκρο 221 παρ. 6 του Ν.4412/2016). 

 

►   Οι αςκοφντεσ τισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων/ Σμθμάτων Προμθκειϊν δεν δφνανται να 
εμπλζκονται κακοιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία δζςμευςθσ των πιςτϊςεων και πλθρωμισ των 
δαπανϊν (εκκακάριςθ δαπάνθσ/ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ/εξόφλθςθ), ενϊ οι προϊςτάμενοι και 
υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτισ Διευκφνςεισ/ Σμιματα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Προμθκειϊν δεν 
δφναται να μετζχουν ςε επιτροπζσ προμθκειϊν ι να ορίηονται διαχειριςτζσ πάγιασ προκαταβολισ ι 
υπόλογοι ΧΕΠ.  
 

►    Τπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν των φορζων δεν μποροφν 
να ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ και υπάλλθλοι των τμθμάτων ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, που μετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, δεν μποροφν αντίςτοιχα 
να αςκοφν πράξεισ οικονομικισ διαχείριςθσ.  
 

►   Σο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, ςτα πλαίςια διαδικαςίασ διενζργειασ και 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων 
αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%,  ζχει ιδίωσ τισ 
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

 

1) αξιολογοφν τισ προςφορζσ των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  
2) ελζγχουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
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3) ελζγχουν και αξιολογοφν τισ προςφορζσ των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

4) ειςθγοφνται τον αποκλειςμό των προςφερόντων από τθ διαδικαςία,  
5) ειςθγοφνται τθν απόρριψθ των προςφορϊν,  
6) ειςθγοφνται τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, 
7) ειςθγοφνται τθν αποδζςμευςθ των εγγυιςεων,  
8) ειςθγοφνται τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, 
9) γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.  Η ςυγκρότθςθ χωριςτοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 11 

περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τριμελζσ ι πενταμελζσ γνωμοδοτικό όργανο, τα 
μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ (αξιολόγθςθσ 
προςφορϊν κ.λ.π.), για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν που 
υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ διαδικαςία διενζργειασ και ανάκεςθσ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν 
για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%. 

 

 ►   Η ςυγκρότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) -  «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 και 
τθσ παραγράφου 11  περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  μπορεί να γίνει χωρίσ τθν 
χριςθ διενζργειασ κλιρωςθσ, εφόςον προβλζπεται ςτθν  παρ. 11 περίπτωςθ ε’  του άρκρου 221 του 
ν. 4412/2016: «Για τθν επιλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του παρόντοσ  άρκρου, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μπορεί να  διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 
4024/2011 (Αϋ 226)».   
 

►   Σο χωριςτό ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») -  (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 11  

περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, ςυγκροτείται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν με 

Α/Α Σακτικά μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΦΛΟΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕ Σεχνολόγων Μθχανολόγων 

2 ΚΟΚΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΕ Σεχνολόγων Πολιτικϊν Μθχανικϊν  

3 ΚΑΡΣΙΝΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΕ ΔΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΩΝ  

 Αναπλθρωματικά Μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕ Σεχνολόγων Μθχανικϊν  

2 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ  ΔΕ ΕΙΠΡΑΚΣΟΡΩΝ 

3 ΧΑΡΩΝΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕ3 Σεχνολόγων Μθχανικϊν  

ΑΔΑ: 63Α0ΩΗ1-52Ψ



7 

 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό ι ςε άλλο φορζα του 
δθμοςίου τομζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά γενικζσ διατάξεισ περί 
ςυλλογικϊν οργάνων (άρκρο 221 παρ.11ςτ του Ν.4412/2016). 

 

►  Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου (άρκρο 221 παρ. 6 του Ν.4412/2016). 

 

►   Οι αςκοφντεσ τισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων/ Σμθμάτων Προμθκειϊν δεν δφνανται να 
εμπλζκονται κακοιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία δζςμευςθσ των πιςτϊςεων και πλθρωμισ των 
δαπανϊν (εκκακάριςθ δαπάνθσ/ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ/εξόφλθςθ), ενϊ οι προϊςτάμενοι και 
υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτισ Διευκφνςεισ/ Σμιματα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Προμθκειϊν δεν 
δφναται να μετζχουν ςε επιτροπζσ προμθκειϊν ι να ορίηονται διαχειριςτζσ πάγιασ προκαταβολισ ι 
υπόλογοι ΧΕΠ.  
 

►   Τπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν των φορζων δεν μποροφν να 
ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ και υπάλλθλοι των τμθμάτων ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, που μετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, δεν μποροφν αντίςτοιχα 
να αςκοφν πράξεισ οικονομικισ διαχείριςθσ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ: 
 

Α/Α Σακτικά μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, 
Πραςίνου, Ανακφκλωςθσ & 
Κακαριότθτασ, ΠΕ Γεωπόνων  

2 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΟ Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  
ΠΕ Διοικητικών  

3 ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Αναπλθρωτισ  Προϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν, ΠΕ Οικονομικϊν 

 Αναπλθρωματικά Μζλθ  

1 ΑΘΑΝΑΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ Γεωπόνων  

2 ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Προϊςταμζνθ  Διεφκυνςθσ Κ.Ε.Π.,  
ΠΕ Διοικθτικϊν 

3 ΣΑΜΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Προϊςταμζνθ τμιματοσ Εςόδων 
ταμείου & Περιουςίασ,  
ΣΕ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
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1. Σθν διάταξθ τθσ παρ. 1 περίπτωςθ ε’  δεφτερο εδάφιο του άρκρου 72: «Οικονομικι επιτροπι 
- Αρμοδιότθτεσ» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ: «Για τθ 
διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί 
επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ 
επιςτιμονεσ»,όπωσ ιςχφει και μετά τθσ τελευταίασ τροποποίθςθσ του άρκρου 72 του Ν.  
3852/2010 με τθν διάταξθ τθσ παρ. 3  του άρκρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 
τεφχοσ Α').   

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 221: «Όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α'): Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί τελευταία θ περίπτωςθ θ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 221 με τθν παράγραφο 
38 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α’ 171/13-11-2017), όπωσ ζχει προςτεκεί θ 
περίπτωςθ η’ ςτθν παράγραφο 11 με τθν παράγραφο 39 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 
(Α’ 171/13-11-2017)και όπωσ θ περίπτωςθ ςτ’  τθσ παραγράφου 11 προςτζκθκε με τθν 
υποπερίπτωςθ ςτ' τθσ περίπτ. 49 του άρκρου 22 του Ν. 4441/2016. 

3. Σισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ». 
4. Σο με αρικμό πρωτοκόλλου: 66680/21-11-2018 ζγγραφο με κζμα: «Απάντθςθ ςε ερϊτθμα» 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν – Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν Σ.Α. & Αναπτυξιακισ Πολιτικισ – 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Σ.Α. - Σμιμα Οικον. Διοίκθςθσ & Προχπολογιςμοφ. 
5. Σο με αρικμό πρωτοκόλλου: 2/45897/0026/14-06-2017/14-06-2017  με κζμα: «Παροχι 

οδθγιϊν επί διατάξεων του ν. 4270/2014 του Τπουργείου Οικονομικϊν – Γενικι Γραμματεία 
Δθμ/κθσ Πολιτικισ – Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ – Γενικι Δ/νςθ Θθςαυροφυλακίου & 
Δθμ. Λογιςτικοφ – Δ/νςθ υντονιςμοφ & Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμ/κων Διατάξεων. 

6. Η με αρικμό πρωτοκόλλου: 53510/10-12-2012 Εγκφκλιοσ με κζμα: «Παροχι Οδθγιϊν για τον 
Οριςμό Τπολόγων Διαχειριςτϊν» του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων – Γενικι Γραμματεία τρατθγικϊν & Ιδιωτικϊν 
Επενδφςεων – Γενικι Γραμματεία τρατθγικϊν & Ιδιωτικϊν Επενδφςεων – Διεφκυνςθ 
Ζγκριςθσ & Ελζγχου Ιδιωτικϊν Επενδφςεων – Σμιμα Ενθμζρωςθσ & Νομικϊν Θεμάτων.  

7. Σον κατάλογο των υπθρετοφντων υπαλλιλων ςτο Διμο, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ.  

 

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφαςίηει 
 

Α.  Εγκρίνει το επείγον του κζματοσ 

 

Β. Σθν ςυγκρότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, από 
τρία ι πζντε τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ, κατά τθ διαδικαςία διενζργειασ και ανάκεςθσ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το 
Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με 
εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, εξειδικεφοντασ τισ 
αρμοδιότθτεσ, τον αρικμό και τισ ιδιότθτεσ των μελϊν, τθν λειτουργία του οργάνου, κακϊσ και κάκε 
άλλο αναγκαίο κζμα ςχετικά με τα ανωτζρω, ωσ εξισ: 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-22-�������������-���-�-44122016/
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Πρόεδροσ  ορίηεται  ο Φλουρισ Εμμανουιλ 

 

 

►  Σθν ςυγκρότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  μπορεί 
να γίνει χωρίσ τθν χριςθ διενζργειασ κλιρωςθσ, εφόςον προβλζπεται ςτθν  παρ. 11 περίπτωςθ ε’  
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016: «Για τθν επιλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του 
παρόντοσ  άρκρου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μπορεί να  διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226)».     
 

►  Σο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  ςυγκροτείται από υπαλλιλουσ που 
υπθρετοφν με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό ι ςε άλλο 
φορζα του δθμοςίου τομζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά γενικζσ 
διατάξεισ περί ςυλλογικϊν οργάνων (άρκρο 221 παρ.11ςτ του Ν.4412/2016). 

 

►   Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου (άρκρο 221 παρ. 6 του Ν.4412/2016). 

 

►   Οι αςκοφντεσ τισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων/ Σμθμάτων Προμθκειϊν δεν δφνανται να 
εμπλζκονται κακοιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία δζςμευςθσ των πιςτϊςεων και πλθρωμισ των 
δαπανϊν (εκκακάριςθ δαπάνθσ/ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ/εξόφλθςθ), ενϊ οι προϊςτάμενοι και 
υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτισ Διευκφνςεισ/ Σμιματα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Προμθκειϊν δεν 
δφναται να μετζχουν ςε επιτροπζσ προμθκειϊν ι να ορίηονται διαχειριςτζσ πάγιασ προκαταβολισ ι 
υπόλογοι ΧΕΠ.  
 

►    Τπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν των φορζων δεν μποροφν 
να ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ και υπάλλθλοι των τμθμάτων ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, που μετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, δεν μποροφν αντίςτοιχα 

Α/Α Σακτικά μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΦΛΟΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΕ Σεχνολόγων Μθχανολόγων 

2 ΚΟΚΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΕ Σεχνολόγων Πολιτικϊν Μθχανικϊν  

3 ΚΑΡΣΙΝΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΕ Δακτυλογράφων  

 Αναπλθρωματικά Μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕ Σεχνολόγων Μθχανικϊν  

2 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ  ΔΕ15  Ειςπρακτόρων 

3 ΧΑΡΩΝΙΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΕ3 Σεχνολόγων Μθχανικϊν  

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
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να αςκοφν πράξεισ οικονομικισ διαχείριςθσ.  
 

►   Σο ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ», 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, ςτα πλαίςια διαδικαςίασ διενζργειασ και 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο προκαταςκευαςμζνων 
αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%,  ζχει ιδίωσ τισ 
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

 

1) αξιολογοφν τισ προςφορζσ των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  
2) ελζγχουν τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  
3) ελζγχουν και αξιολογοφν τισ προςφορζσ των προςφερόντων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

4) ειςθγοφνται τον αποκλειςμό των προςφερόντων από τθ διαδικαςία,  
5) ειςθγοφνται τθν απόρριψθ των προςφορϊν,  
6) ειςθγοφνται τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, 
7) ειςθγοφνται τθν αποδζςμευςθ των εγγυιςεων,  
8) ειςθγοφνται τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, 
9) γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 
 

 

Η παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτα ανωτζρω μζλθ του οργάνου και ςτουσ φορείσ από τουσ 
οποίουσ αυτά προζρχονται (αν προζρχονται από διαφορετικό φορζα). 

 

Γ. Σθν ςυγκρότθςθ χωριςτοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 

και τθσ παραγράφου 11 περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τριμελζσ ι πενταμελζσ 
γνωμοδοτικό όργανο, τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ 
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ (αξιολόγθςθσ προςφορϊν κ.λ.π.), για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και 
προςφυγϊν που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ διαδικαςία διενζργειασ 
και ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια δφο 
προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν για το Δθμοτικό χολείο τθσ Σ.Κ. Πετροκεφαλίου», με τθν 
διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με εκτιμϊμενθ αξία  ποςοφ των 32.258,06 ςε ΕΤΡΩ, 
χωρίσ το ΦΠΑ 24%, ωσ εξισ: 
 

Α/Α Σακτικά μζλθ Ιδιότθτα 

1 ΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, 
Πραςίνου, Ανακφκλωςθσ & 
Κακαριότθτασ, ΠΕ Γεωπόνων  

ΑΔΑ: 63Α0ΩΗ1-52Ψ
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Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ορίηεται θ αββάκθ Μαρία 

 

   Η ςυγκρότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) -  «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 11  

περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016,  μπορεί να γίνει χωρίσ τθν χριςθ διενζργειασ 
κλιρωςθσ, εφόςον προβλζπεται ςτθν  παρ. 11 περίπτωςθ ε’  του άρκρου 221 του ν. 4412/2016: «Για 
τθν επιλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του παρόντοσ  άρκρου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
μπορεί να  διενεργοφν κλιρωςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226)».   
 

►   Σο χωριςτό ςυλλογικό όργανο («γνωμοδοτικό όργανο») -  (Επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) - «Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων», τθσ παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 11  

περίπτωςθ α’ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, ςυγκροτείται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτον φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό ι ςε άλλο φορζα του 
δθμοςίου τομζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά γενικζσ διατάξεισ περί 
ςυλλογικϊν οργάνων (άρκρο 221 παρ.11ςτ του Ν.4412/2016). 

 

►  Για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου (άρκρο 221 παρ. 6 του Ν.4412/2016). 

 

►   Οι αςκοφντεσ τισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων/ Σμθμάτων Προμθκειϊν δεν δφνανται να 
εμπλζκονται κακοιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία δζςμευςθσ των πιςτϊςεων και πλθρωμισ των 
δαπανϊν (εκκακάριςθ δαπάνθσ/ζκδοςθ τίτλου πλθρωμισ/εξόφλθςθ), ενϊ οι προϊςτάμενοι και 
υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτισ Διευκφνςεισ/ Σμιματα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Προμθκειϊν δεν 
δφναται να μετζχουν ςε επιτροπζσ προμθκειϊν ι να ορίηονται διαχειριςτζσ πάγιασ προκαταβολισ ι 
υπόλογοι ΧΕΠ.  
 

►   Τπάλλθλοι που μετζχουν ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν των φορζων δεν μποροφν να 
ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ και υπάλλθλοι των τμθμάτων ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, που μετζχουν ςε επιτροπζσ δθμοςίων ςυμβάςεων, δεν μποροφν αντίςτοιχα 
να αςκοφν πράξεισ οικονομικισ διαχείριςθσ.  

 

2 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΟ Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν  
ΠΕ Διοικητικών  

3 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ3 Πολιτικϊν Μθχανικϊν  

 Αναπλθρωματικά Μζλθ  

1 ΑΘΑΝΑΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ Γεωπόνων  

2 ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Προϊςταμζνθ  Διεφκυνςθσ Κ.Ε.Π.,  
ΠΕ Διοικθτικϊν 

3 ΣΑΜΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Προϊςταμζνθ τμιματοσ Εςόδων 
ταμείου & Περιουςίασ,  
ΣΕ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-221-������-�����������-����������/
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Η παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτα ανωτζρω μζλθ του οργάνου και ςτουσ φορείσ από τουσ 
οποίουσ αυτά προζρχονται (αν προζρχονται από διαφορετικό φορζα). 

 

 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 22/2019 

 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                ΣΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΡΜΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ         

                                                                                      1.Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

                                                           2. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                                              

                                                                                      3. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

                                   4.Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ                                              

                                                       

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
 

 

ΑΡΜΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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