
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                  Από το Πρακτικό της µε αριθµ 1/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                  

ΘΕΜΑ :Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης 
ενστάσεων & προσφυγών για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 
και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016. 

Αρ. Απόφασης: 5/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 20η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή 
και ώρα  17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10/16-1-
2017 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). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση( 9) και ονοµαστικά οι: 
 

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία 1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                3.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη  
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν  
  νόµιµα) 

7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                  
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                             
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                       

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε 
υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµοδίου υπαλλήλου: 
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 ∆ηµοσίων 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, 
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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. ∆εν 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 ∆ηµοσίων 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», 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.∆η.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).» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά µε το Μη.Π.Υ.∆η.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 ∆ηµοτικό 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. 
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Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
3. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ∆ήµο 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Συγκροτεί την Επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016 από τρία (3) µέλη, ως 
εξής: 
Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη 
1 Φιλίνης Γεώργιος Καζάς Κωνσταντίνος 

2 Χρυσάκης Μάρκος  Φραγκογιάννης ∆ιονύσιος Αντώνιος 

3 Γιαννέλλης Νικόλαος Γιάννη Αρχόντισσα  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Φιλίνης Γεώργιος, ∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γιαννέλλης Νικόλαος, ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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. 
  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη του οργάνου. 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  5/2017 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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