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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/2019 συνεδρίασης της 

 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου. 

ΘΕΜΑ: "Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών" 

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου σήμερα την 14η μηνός 

Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30,  συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φολεγάνδρου κατόπιν της υπ’ αριθμόν 31 / 09-01-

2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά  (6) ήτοι: 

                                                                                                                                      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαδοπούλου Ευθαλία 1. Μάκκας Οδυσσέας 

2. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος  

3. Λιζάρδος Ιωάννης  

4. Καρυστιναίου Ευδοξία       ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ 

5. Διβόλης Χριστόφορος 

6. Μπαλή Τίλλα – Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση παρoύσα ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την  

τήρηση των πρακτικών. 

Η κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο «Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών» και 

ανέφερε τα εξής:  

Έχοντας υπόψη: 

1) Την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «η οικονομική 

επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 
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αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

2) Το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε', στ' του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  

«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 κατά 

το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 

 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.  

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) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές 

γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) […] ε) Για την επιλογή των 

ΑΔΑ: ΨΕΜΝΩΗΘ-Λ29



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).στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα 

της παρούσας παραγράφου 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» και 

στην στ) 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.» 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99), 

σύμφωνα με τις οποίες: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, 

συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη» 

4) Την ανάγκη του Δήμου Φολεγάνδρου για συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο έτος 2019.  

5) Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.  

παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον ορισμό τριών (3) υπαλλήλων του 

Δήμου μας, ως τακτικών μελών στην Επιτροπή αυτή με τους αναπληρωτές τους.  

Για το λόγο αυτό προτείνω ως: 

 Τακτικά μέλη 

1. Γεραγάλα Σταυρωνία  

2.  Καλιάνη Στεφανία 

3. Καπαγερίδης Γεώργιος 

Αναπληρωματικά μέλη  

1. Δεκαβάλλα Αθανασία  

2. Θεοδωρόπουλος Σωτήριος  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.Την εισήγηση της κ. Προέδρου ως ανωτέρω,  

2. τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010  

3. τις διατάξεις του άρθρ. 221 Ν.4412/2016 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το 

έτος 2019 ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Γεραγάλα Σταυρωνία  
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2.  Καλιάνη Στεφανία 

3. Καπαγερίδης Γεώργιος 

Αναπληρωματικά μέλη  

1. Δεκαβάλλα Αθανασία  

2. Θεοδωρόπουλος Σωτήριος  

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

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 6. 

 

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

εξής: 

 

 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος  

2. Λιζάρδος Ιωάννης 

3. Καρυστηναίου Ευδοξία 

4. Διβόλης Χριστόφορος 

5. Μπαλή Τίλλα-Μαρία 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Αντιδήμαρχος Φολεγάνδρου 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
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