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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 24/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  4η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την
με  αριθμό  πρωτ.  162/30-1-2019  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ.
Οικονομικών οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος  Β’)  «Καθορισμός
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Προστασία  του
περιβάλλοντος  και  των  πόρων  και  μετάβαση  σε  μια  οικονομία  φιλική  στο  περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο:
«Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου
Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών
υπηρεσιών
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων
& προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016.
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Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  που θέτει  η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών  που  απαιτούνται  (συγκέντρωση  δικαιολογητικών,  δημιουργία  φακέλου  κλπ)  για  την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με
Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) καθώς έχει οριστεί καταληκτική
ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το  κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  σύναψης  σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χίου προκειμένω να εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα
και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη 2019 & 2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: 
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ  του  νόμου  στην  αρμοδιότητα  του  δημάρχου ή  άλλου  οργάνου  του  δήμου ή  το  ίδιο  το
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016: 
«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 όρo 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
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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. […]
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.). (….)
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).»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από
κλήρωση

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.:
«Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση
του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο
344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι
την  επαρκή  λειτουργία  του  Μητρώου.  Για  τις  ανάγκες  του  Ν.4412/16  η  επαρκής  λειτουργία  του
Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την  επιτροπή  εξέτασης -
αξιολόγησης  ενστάσεων  &  προσφυγών  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  γενικών
υπηρεσιών  βάσει  του  Ν.  4412/2016,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  κατάλογο  των  υπηρετούντων
υπαλλήλων στο δήμο.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:

1. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ.6 του Ν.4412/2016
4. τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο δήμο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συγκροτεί  την  Επιτροπή  εξέτασης -  αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016 αποτελούμενη από τρία
(3) μέλη, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Φιλίνης Γεώργιος Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης

2 Χρυσάκης Μάρκος Φραγκογιάννης Διονύσιος Αντώνιος

3 Γιαννέλλης Νικόλαος Γιάννη Αρχόντισσα 
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Φιλίνης Γεώργιος, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γιαννέλλης Νικόλαος, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

2. Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και
προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και
διαβίβαση  αυτής  προς  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  προκειμένου  να  λάβει  τη  σχετική
απόφαση.

3. Η Επιτροπή έχει  ετήσια  διάρκεια.  Οι  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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