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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 22-1-2020.
Πράξη 21η
Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα,
έπειτα από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν. 4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του :
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ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
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(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
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ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

11.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
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ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13.

16.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

17.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ :

ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ
Π. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΥΔΕΙΣ

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Φιαμπόλης, εισάγει προς συζήτηση το 20ο θέμα ημερ. διάταξης
(Συγκρότηση των επιτροπών, για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών, για το έτος 2020, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016) σύμφωνα με την κατωτέρω εισήγηση του Γραφείου
Προγραμματισμού του Δήμου :
Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στη ανάθεση και διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών και
υπηρεσιών στην αξιολόγηση και στην τελική παραλαβή, απαιτείται η συγκρότηση των αντίστοιχων
επιτροπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης
Δημοσίων συμβάσεων.
Οι επιτροπές θα συγκροτηθούν για το έτος 2020, χωρίς κλήρωση αποτελούμενες από το σύνολο
των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Σε περίπτωση εξιδεικευμένων προμηθειών ή υπηρεσιών η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει
άλλες επιτροπές.
Για την ορθή και αντικειμενική λειτουργία των επιτροπών, προτείνεται ο διαχωρισμός των
επιτροπών σε κατηγορίες ανάλογα τη φύση του υλικού, υπηρεσίας ή μελέτης, την ιδιαιτερότητα, την
υπηρεσία που εμπλέκεται και η αντίστοιχη πιθανή ειδικότητα που απαιτείται.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω τα ακόλουθα:
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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4412/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επιτροπή
παραλαβής
υπηρεσιών

Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής προμήθειας

Γνωμοδοτικό
όργανο
(Επιτροπή διαγωνισμού και
αξιολόγησης)

Επιτροπή
ενστάσεων

αξιολόγησης

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
Η παραλαβή κάθε δημοτικής υπηρεσίας εκτελείται από
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρείς υπαλλήλους
του. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα
τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά. Μπορεί
να ορίζονται για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες
ή σε ετήσια βάση.
Η συγκρότηση γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
( Άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του
Ν.3852/2010).
Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρείς έως πέντε
υπαλλήλους του. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι.
Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα
αναπληρωματικά. Μπορεί να ορίζονται για συγκεκριμένη
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση.
Η συγκρότηση γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
(Άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του
Ν.3852/2010).
Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται
γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Πρέπει να αποτελείται
τουλάχιστο από τρία μέλη, Μέλη της Ο.Ε, δημοτικοί ή
δημόσιοι υπάλληλοι ή ειδικοί επιστήμονες.
Η συγκρότηση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.
(Άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του
Ν.3852/1010).
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και
προσφυγών
που
υποβάλλονται
ενώπιον
της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό

ΠΡΟΤΑΣΗ
Να ορισθούν για όλες τις υπηρεσίες που θα ανατεθούν
έως 31/12/2019.
Ανάλογα με το είδος της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
Διοικητικές – Οικονομικές.
Τεχνικές
Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπηρεσία Ύδρευσης
Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
Να ορισθούν για όλες τις προμήθειες που θα ανατεθούν
έως 31/12/2019, τριμελής επιτροπές.
Ανάλογα με το είδος της Προμήθειας και συγκεκριμένα :
Διοικητικές – Οικονομικές.
Τεχνικές
Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπηρεσία Ύδρευσης
Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
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όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων), 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.
Η συγκρότηση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.
(Άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του
Ν.3852/2010)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιτροπή
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παραλαβής υπηρεσιών Διοικητικές – Οικονομικές
Υπάλληλος ΔΥ: Θωμά Ιωάννα ΠΕ1 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Παϊζη Χρυσοστόμη ΔΕ1 (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Μαρούλη Πιστούλα ΔΕ1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διοικητικές – Οικονομικές
Υπάλληλος ΔΥ: Οικονομίδης Γεώργιος ΠΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Ρεμαντά Βασιλική ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Χαλκιοπούλου Αναστασία ΔΕ1

Τεχνικές
Υπάλληλος ΤΥ: Μουζάκης Ιωάννης ΤΕ4 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Κωστήρη Παναγούλα ΠΕ7 (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ Σιμήρης Βας. ΔΕ ΗΛ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τεχνικές
Υπάλληλος ΔΥ: Λομβάρδος Παναγιώτης ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Υπάλληλος ΤΥ: Κωστόπουλος Δήμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Υπάλληλος ΤΥ: Μαρούλης Σπύρος ΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπάλληλος ΤΥ: Μαρούλης Σπύρος ΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ: Κωστόπουλος Δήμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Πρεβεζιάνος Βασίλης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπάλληλος ΔΥ: Ράζος Διονύσιος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Μιχαλόπουλος Δημ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Κουλουμπής Νικόλαος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Υπηρεσία Ύδρευσης
Υπάλληλος ΤΥ: Σιμήρης Βασίλης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ: Λομβάρδος Παν ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Κατσιπάνος Χρήσ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ

Υπηρεσία Ύδρευσης
Υπάλληλος ΔΥ: Σιμήρης Γεώργιος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Γρίβας Πέτρος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Βασιλάκης Γεώργιος ΥΕ ΕΡΓΑΤ
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Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
Υπάλληλος ΔΥ: Χαλκιοπούλου Αναστασία ΔΕ1 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Παϊζη Χρυσοστόμη ΔΕ1 (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Μολφέσης Γερ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
Υπάλληλος ΔΥ: Ρεμαντά Βασιλική ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Μαρούλη Πιστούλα ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Οικονομίδης Γεώργιος ΠΕ1

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διοικητικές – Οικονομικές
Υπάλληλος ΔΥ: Θωμά Ιωάννα ΠΕ1 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Μαρούλη Πιστούλα ΔΕ1 (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Ρεμαντά Βασιλική ΔΕ1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διοικητικές – Οικονομικές
Υπάλληλος ΔΥ: Παϊζη Χρυσοστόμη ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Χαλκιοπούλου Αναστασία ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Βαρβαρήγος Ευθύμιος ΔΕ1

Τεχνικές
Υπάλληλος ΤΥ: Μαρούλης Σπύρος ΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ: Κωστόπουλος Δήμος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Μουζάκης Ιωάννης ΤΕ4

Τεχνικές
Υπάλληλος ΤΥ: Σιμήρης Βασίλειος ΔΕ ΗΛ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Υπάλληλος ΤΥ: Κωστήρη Παναγούλα ΠΕ7
Υπάλληλος ΔΥ: Λομβάρδος Παν ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπάλληλος ΤΥ: Ράζος Διονύσιος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ: Μιχαλόπουλος Δημ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Πρεβεζιάνος Βασίλης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπάλληλος ΤΥ: Γρίβας Δαμιανός ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΤΥ: Ραυτόπουλος Ιωάννης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Κουλουμπής Νικόλαος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Υπηρεσία Ύδρευσης
Υπάλληλος ΤΥ: Σιμήρης Βας. ΔΕ ΗΛ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΤΥ: Λομβάρδος Παναγ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Κατσιπάνος Χρήσ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ.

Υπηρεσία Ύδρευσης
Υπάλληλος ΤΥ: Γρίβας Πέτρος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΤΥ: Σιμήρης Γεώργιος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Υπάλληλος ΔΥ: Βασιλάκης Γεώργιος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
Υπάλληλος ΔΥ: Χαλκιοπούλου Αναστασία ΔΕ1 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Παίζη Χρυσοστόμη ΔΕ1(ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
Υπάλληλος ΔΥ: Μολφέσης Γερ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πρόνοιας.
Υπάλληλος ΔΥ: Ρεμαντά Βασιλική ΔΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Οικονομίδης Γεώργιος ΠΕ1
Υπάλληλος ΔΥ: Βαρβαρήγος Ευθύμιος ΔΕ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Επιτροπή
Παραλαβής
Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Ν4412/2016
ΜΕΡΟΣ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων
1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») 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.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης
της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η
γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των
προτάσεων.
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η
ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή
συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων
συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο
όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά
όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται
κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που
αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων
κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα
ανωτέρω.
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές
μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την
εκτέλεση της σύμβασης.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000
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ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις
τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η'
της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες
της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου
υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α' , η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: αα) Τέσσερις (4)
υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τεχνική εξειδίκευση και με ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες
εργασιών εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο της
περίπτωσης στ'.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ'.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της
περίπτωσης στ', που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης,
ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε
επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β', συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα
κατασκευής του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, υπάλληλοι της αναθέτουσας
αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη
δημόσια κλήρωση.
ε) Γ ια τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία
ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου
Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη
περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις
αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι
εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις,
ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους
(μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η
προϊσταμένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή
υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης
περίπτωσης ε' .
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, μπορεί να
ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους
αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή.
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών
αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των
εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα. [1]
9.Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από
δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα
μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η'
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της
υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία.
Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο της
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περίπτωσης η' της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο
της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε
περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο
που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν
ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης,
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο
αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζονται
πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των
όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α' και β' .
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η' της παραγράφου 2.
10.Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 προηγείται η δημοσιοποίηση
των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα
κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των προσώπων που έχουν την κατοικία τους
στην Περιφέρεια όπου εδρεύει ο φορέας κατασκευής του έργου και διαθέτουν τα προσόντα της
περίπτωσης βα' της περίπτωσης β' της παρ. 2. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό
αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων
στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων), 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.).
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων,
μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής
των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον
απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω
επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή
υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.
ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης :
Αποφασίζει

ομόφωνα

1. Εγκρίνει ως έχει την υπηρεσιακή εισήγηση και συγκροτεί τις επιτροπές για την παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Ν. 4412/2016, για το έτος 2020,
και σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.
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2. Όλες οι επιτροπές θα είναι τριμελείς και μπορεί να ορίζονται και για συγκεκριμένη σύμβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση.
3. Οι δύο λοιπές επιτροπές : Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης και Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων, θα συγκροτηθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα
απαρτίζονται από Υπαλλήλους του Δήμου.
4. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων θα είναι διαφορετικά από τα μέλη του
γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη
διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π.)
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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