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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  1 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  8 / 2019 

Θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14/01/2019, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 32/09-01-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

4. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   5. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

6.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ  

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

Σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 221 Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «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. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες 
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σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται 

από το ίδιο όργανο». Ακολούθως στην παρ. 4 του άρθρου 221 Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «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». 

Οι διατάξεις της ορίζουν ότι "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 κλπ)." 

Η παρ.11ε του άρθρου 221Ν.4412/16 ορίζει ότι η συγκρότηση της επιτροπής δύναται να προκύψει από 

ορισμό ( και όχι από διαδικασία κλήρωσης) και στην παρ. 11 στ του άρθρου 221 Ν.4412/16 ορίζεται ότι: Τα 

γνωμοδοτικά όργανα στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών συγκροτούνται από 

υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε 

άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων.» Με την παρ.6 του άρθρου 221 Ν.4412/16 ορίζεται ότι «Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2690/99 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας,(Κ.Δ.Δ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως άνω νόμου». Στο άρθρο 1 Ν.2690/99 

«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο 

Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν 

άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.» Συνεπώς για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, που πρόκειται να συγκροτηθεί με τη παρούσα απόφαση, 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν.2690/99. 

Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/10 ορίζεται ότι 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. 

 

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει:  

α) ότι αρμόδιο όργανο συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων είναι το δημοτικό συμβούλιο, 

δεδομένου ότι η αρμοδιότητα  αυτή δεν προκύπτει να ασκείται από άλλο όργανο (δήμαρχο, οικονομική επιτροπή) 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

β) ότι η επιτροπή  δύναται να προκύψει  από ορισμό και όχι κλήρωση  

γ) ότι η επιτροπή  δύναται να συγκροτείται με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση,  

δ) ότι οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται σε ετήσια βάση  

ε) τα μέλη της επιτροπής είναι υπάλληλοι του Δήμου που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Προτείνεται λοιπόν,  η σύνθεση της επιτροπής  να αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1) Ρόδου Αντωνία 
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2) Δεκαβάλλα Αθανασία 

3) Θεοδωρόπουλος Σωτήριος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1) Καλιάνη Στεφανία 

2) Καπαγερίδης Γεώργιος 

 

Κατόπιν  των ανωτέρω, καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο να  λάβει απόφαση, με την οποία: 

1. Να συγκροτήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

2. Να ορίσει  τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της   

3. Να ορίσει την διάρκεια της 

 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65  του Ν.3852/2010 

2. Τις διατάξεις  των παρ.3, 4, 6, 11α, ε και στ  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί την  Επιτροπή  Αξιολόγησης Ενστάσεων  για το έτος 2019 ως εξής:  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ορίζει ως χρόνο διάρκειας της επιτροπής το ένα (1) έτος.  

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα  

συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Η λειτουργία της  συγκροτηθείσας επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις Ν. 2690 /99 

 

Α/Α Τακτικά μέλη 

1 ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

2 ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

3 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Καλιάνη Στεφανία 

2 Καπαγερίδης Γεώργιος 
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Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής  

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 8.         

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
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