
2ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Ιανουαρίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης/17.01.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και  ώρα 09:30 συνήλθε  σε  τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  159/13-01-2020
πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος              1.  Πατηνιώτη Μαρία
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος          2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Βουτσινάς Γεώργιος             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
4. Δεμένεγας Νικόλαος
5. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
 

         

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατε-
πείγοντος, προς συζήτηση.

Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρε-
ωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν
έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφο-
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020.

                     [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020.

                   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                     ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, για το οικ.έτος 2020.

                     [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει τέσσερα ακόμη θέματα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου
κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορούν στις παρατάσεις τριών
προμηθειών και μίας παροχής υπηρεσίας που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2019, προκει-
μένου οι ανάδοχοι να μπορέσουν να εκτελέσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, κατόπιν σχετι-
κών αιτήσεων παράτασης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Δήμο Κέας. 

Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα κάτωθι :

1) Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Προμήθεια θύρας για τη δημόσια τουαλέτα
του Οτζιά”. 

2) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ Προμήθεια οικοδομικών υλικών”.

3) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης  “Παροχή υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”

4) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ Προμήθεια πόρτας φορτωτή”.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάτα-

ξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση των θεμάτων :

1) Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Προμήθεια θύρας για τη δημόσια τουαλέτα
του Οτζιά”. 

2) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ Προμήθεια οικοδομικών υλικών”.

3) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης  “Παροχή υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”

4) Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ Προμήθεια πόρτας φορτωτή”.

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2020
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ΘΕΜΑ 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “προμήθεια θύ-
ρας για τη δημόσια τουαλέτα του Οτζιά”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης

το οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 9/2020 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

1.  Σύμφωνα  με  το  Άρθρο “Χρόνος  παράδοσης” της  από  27/12/2019 Ανάθεσης  για
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ θύρας για τη δημόσια τουαλέτα του Οτζιά  μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου
εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε. : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρα-
τείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.”

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας  ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε. υπέβαλε εμπρόθε-
σμα το από 15/01/2020 αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδο-
χος εταιρεία αναφέρει ότι  “Παρακαλώ όπως παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της
πόρτας, βάση της από 27/12/2019 απόφαση ανάθεσης έως τις 27/04/2020”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   27  -  04  -20  20  .   

Ή Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ  θύρας για τη δημόσια τουαλέτα του
Οτζιά με ανάδοχο την εταιρεία  ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε. έως  27  -  04  -20  20    σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Ή παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 10/2020
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ΘΕΜΑ 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το

οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 9/2020 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

1.  Σύμφωνα με  το  Άρθρο 6  της  με  αριθ.πρωτ.:4904/24.10.2019 Σύμβασης  ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑ-
ΣΙΔΉ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016.”

2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (31/12/2019) και δεν είχε εξαντληθεί το οι-
κονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου
εταιρείας ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΉ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 23/12/2019 αίτημα
παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι “Ζητώ
παράταση έως τέλη Φλεβάρη γαι το ποσό που μένει ατιμολόγητο εκ μέρους της εταιρείας “ΚΟ-
ΡΑΣΙΔΉ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν
πρόλαβε να ολοκληρωθεί εως τέλος του 2019”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   29  -  02  -20  20  .   

Ή Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με ανάδοχο την
εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΉ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έως 29-  02  -20  20     σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Ή παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 11/2020
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ΘΕΜΑ 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης  “Παροχή 
υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το

οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 9/2020 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Χρόνος παράδοσης” της από 02/12/2019 Ανάθεσης Παροχή υπη-
ρεσιών ξυλουργικών εργασιών μεταξύ του Δήμου Κέας και του αναδόχου κ.Στρογγυλούδη Γεώρ-
γιο : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.”

2. Ο κ.Στρογγυλούδης Γεώργιος υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 09/12/2019 αίτημα παράτασης
παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος  αναφέρει ότι “Ζητώ παράταση έως τέλη
Φεβρουαρίου  για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολοκλη-
ρωθεί.”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση 
της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   29  -  02  -20  20  .   

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης Παροχή υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών με ανάδο-
χο τον κ.Στρογγυλούδη Γεώργιο έως 29-  02  -20  20     σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νο-
μοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Ή παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 12/2020
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ΘΕΜΑ 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 
ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΡΤΩΤΉ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το

οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 9/2020 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Χρόνος παράδοσης” της από 18/12/2019 Σύμβασης ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΕΑΣ
μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΉΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρα-
τείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.”

2.Ή νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΉΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 16/1/2020 αίτημα παράτασης πα-
ράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι  “Ζητώ παράταση
έως τέλη Απρίλη  για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολο -
κληρωθεί έως τέλος του 2019”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   30  -  04  -20  20  .   

Ή Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΕΑΣ με ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛ-
ΛΉΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ έως  30  -  04  -20  20   σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Ή παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 13/2020
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Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,  αξιολόγησης προ-
σφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  προβλέπεται  μεταξύ  άλλων  ότι  η
Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς
επιστήμονες. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.
138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η  Οικονομική  Επιτροπή  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια  τις  αρμοδιότητες  της  τελευταίας,  διότι,  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο,  το  ίδιο  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική  Επιτροπή,  θα  ασκούσε  ταυτόχρονα  τόσο  γνωμοδοτική  όσο  και  αποφασιστική
αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μετά  την  έκδοση  και  έναρξη  ισχύος  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες
συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  απαιτείται  η  συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών  οργάνων)  για  το  έτος  2020
βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς  τα  αποφαινόμενα  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,
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Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 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. 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». 

Με την  παράγραφο 4 του  ίδιου  άρθρου 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»

Παράλληλα με  την  παράγραφο  6  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «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»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι
«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 (A'
226)» 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά
από κλήρωση. 

Σύμφωνα με την περ.  ε της παρ.49 του άρθρου 22 του  Ν.4441/16 ορίζεται ότι  «Συγκροτείται
τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)». 

Σύμφωνα με την περ. στ της παρ.49 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 ορίζεται ότι «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.» 

Για τη συγκρότηση της  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών για  το  έτος  2020 κρίνεται
σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 133/13.01.2020 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε την με αριθμ.πρωτ.  184/16.01.2020, κλήρωση για την
ανάδειξη  των  μελών (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που θα συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή
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διενέργειας  Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί
αυτών, για το οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”. 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.  184/16.01.2020
Πρακτικό  Κληρώσεως,  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 135/13.01.2020 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων που  κληρώθηκαν  σύμφωνα με  το  με  αριθ.πρωτ.184/16.01.2020
πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Εφοριακών

Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμεθα  τη  συγκρότηση  τριμελούς  “Επιτροπή  διενέργειας
Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το
οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Εφοριακών

Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
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Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 22 (περ. ε και στ) 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Την με αριθμ.πρωτ. 133/13.01.2020 αναρτηθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 135/13.01.2020 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  184/16.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις

υπαλλήλους  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  Υπηρεσιών  που  διενήργησαν  την
κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από
τους : 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Εφοριακών

Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών.

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

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.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφο-
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  προβλέπεται  μεταξύ  άλλων  ότι  η
Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς
επιστήμονες. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.
138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η  Οικονομική  Επιτροπή  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια  τις  αρμοδιότητες  της  τελευταίας,  διότι,  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο,  το  ίδιο  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική  Επιτροπή,  θα  ασκούσε  ταυτόχρονα  τόσο  γνωμοδοτική  όσο  και  αποφασιστική
αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μετά  την  έκδοση  και  έναρξη  ισχύος  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες
συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  απαιτείται  η  συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών  οργάνων)  για  το  έτος  2020
βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς  τα  αποφαινόμενα  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,

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 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. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
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όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο». 

Με την  παράγραφο 4 του  ίδιου  άρθρου 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»

Παράλληλα με  την  παράγραφο  6  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «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»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι
«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 (A'
226)» 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά
από κλήρωση. 

Σύμφωνα με την περ.  ε της παρ.49 του άρθρου 22 του  Ν.4441/16 ορίζεται ότι  «Συγκροτείται
τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)». 

Σύμφωνα με την περ. στ της παρ.49 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 ορίζεται ότι «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.» 

Για τη συγκρότηση της  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2020 κρίνεται σκόπιμη
η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 136/13.01.2020 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε την με αριθμ.πρωτ.  185/16.01.2020, κλήρωση για την
ανάδειξη  των  μελών (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που θα συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή
διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,
για το οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”. 
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Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.  185/16.01.2020
Πρακτικό  Κληρώσεως,  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 138/13.01.2020 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων που  κληρώθηκαν  σύμφωνα με  το  με  αριθ.πρωτ.185/16.01.2020
πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμεθα  τη  συγκρότηση  τριμελούς  “Επιτροπή  διενέργειας
Διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το
οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 22 (περ. ε και στ) 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Την με αριθμ.πρωτ. 136/13.01.2020 αναρτηθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 138/13.01.2020 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  185/16.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις

υπαλλήλους  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  Υπηρεσιών  που  διενήργησαν  την
κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών, αξιολόγησης  προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από
τους : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

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. 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 15/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, για το οικ.έτος 2020.

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου,
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. 

Μετά  την  έκδοση  και  έναρξη  ισχύος  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες
συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  απαιτείται  η  εκ  νέου  συγκρότηση  επιτροπών  (γνωμοδοτικών  οργάνων)  για  το
υπόλοιπο του έτους 2020 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 του  Ν.4412/2016  «Όργανα  διενέργειας  διαδικασιών  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα την παρ. 11 περίπτωση α,  ορίζεται 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 κ.λπ.).

Με  την  παράγραφο  1  περίπτωση  (η)  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «γνωμοδοτούν  για  τις
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και  προσφυγές που υποβάλλονται  ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής»
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 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. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων …….» 
Με την  παράγραφο 4  του  ίδιου  άρθρου  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»
Παράλληλα με  την  παράγραφο  6  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «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»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι
«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 (A'
226)» 
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά
από κλήρωση. 
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Για τη συγκρότηση της  επιτροπής εξέτασης -  αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών,  για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος  2020 κρίνεται σκόπιμη η
μεικτή τριμελής ή πενταμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από  υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 139/13.01.2020 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε την με αριθμ.πρωτ.   186/16.01.2020, κλήρωση τριμε-
λούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 186/16.01.2020
Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 141/13.01.2020 “Λίστα Υπάλληλων” .

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 186/16.01.2020
πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Τακτικό Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
Τακτικό Μέλος Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ Οδηγός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Γεωργία Μπουγάδη ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Αναπληρωτής

Τακτικού

Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης
ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το
έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Τακτικό Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
Τακτικό Μέλος Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ Οδηγός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Γεωργία Μπουγάδη ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
Έργου 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

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.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Την με αριθμ.πρωτ. 139/13.01.2020 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 141/13.01.2020 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  186/16.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις

υπαλλήλους  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  που  διενήργησαν  την
κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες
συμβάσεις  προμηθειών  και  γενικών υπηρεσιών για  το  έτος  2020  βάσει  του  Ν.  4412/2016,
αποτελούμενη από τους :
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Τακτικό Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
Τακτικό Μέλος Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ Οδηγός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Γεωργία Μπουγάδη ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
Έργου 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Μαριάννα Μωραΐτη, ΠΕ Γεωπόνων.

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.

 Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη 
του  οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 16/2020
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                               Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή


