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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
9Η Συνεδρίαση 01-03-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2022
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των
προσφορών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το
έτος 2022, του Δήμου & ΝΠ βάσει του Ν. 4412/2016.
Πρακτικό της με αριθμό 9ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 1η του μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3384/25-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
6. Παραγυιού Άννα
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 3444/28-02-2022 εισήγηση του
προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντούλα Στέλιου η οποία
έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 221 Ν.4412/2016,μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: «Στο πλαίσιο
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 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 ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 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»
Σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 221Ν.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 αρχή1. 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».
Σύμφωνα με τη παρ.4 του άρθρου 221Ν.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».

1

Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή
συμβάσεων.
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Σύμφωνα με τη παρ.11α του άρθρου 221Ν.4412/16(που προστέθηκε με τη παρ 49ε του άρθρου 22
Ν.4441/16):«Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των
οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές
γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 ε 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»
Σύμφωνα με τηνπαρ.1 στ (i) άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
(...) τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Με τις υπ' αριθ. 121/2011, 2263/11 Πράξεις του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε
ότι «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφοι 1, στοιχ. ε' και 4 του Ν.3852/2010, αρμόδια
για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προμηθειών είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι αυτή παρέπεμψε το
συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης)».
Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 στ (i) Ν.3852/10 και τις Αποφάσεις
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού και
αξιολόγησης προμηθειών είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 221 Ν.4412/2016 ορίζεται ότι «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».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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
Σύμφωνα με τη 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 σχετικές διατάξεις του ως άνω
νόμου»
Συνεπώς για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών που πρόκειται να συγκροτηθεί με τη παρούσα απόφαση τυγχάνουν εφαρμογής οι
διατάξεις του Ν.2690/99.
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Η επιλογή των μελών της επιτροπής προτείνεται με βάση τις γνώσεις και τα προσόντα των υπαλλήλων
που την απαρτίζουν και απαιτούνται για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις ,προτείνεται η σύνθεση της επιτροπής να αποτελείται από τρία
(3) μέλη ως κατωτέρω

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ.
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ονομα

1

Κοντογιάννης

Στέφανος

ΠΕΜηχ/γων- Μηχ/κών

2

Γκομέσης

Αθανάσιος

ΔΕ Μηχ/της Αυτ/των

3

Βαρελάκης

Μιχαήλ

ΔΕ Οδηγών Αυτ/των

1

Αναπληρωματικά Μέλη
Γουναρόπουλος

Ιδιότητα

Βασίλειος

ΤΕ Μηχανικών

2

Σμπούκης

Ιωάννης

3

Καρακωνσταντής

Αναστάσιος

πρόεδρος

Αναπλ/της Πρόεδρος

ΔΕ οδηγών/απορ/φόρου
ΔΕ Τεχνιτών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ονομα

1

Σώκιαλης

Κων/νος

ΤΕ Μηχ/κών

2

Γιαννόπουλος

Παναγιώτης

ΔΕ Ηλεκτρ/γων

3

Μανίκης

Ευστράτιος

ΔΕηλεκτρ/γων/εν/ριτών

1

Αναπληρωματικά Μέλη
Παγίδας

Ιδιότητα

Γεώργιος

ΔΕ Ηλεκτρ/γων

2

Τοπάλης

Παναγιώτης

ΔΕ Προγρ/στών Η/Υ

3

Μουστάκα

Γεωργία

ΔΕ Δομικών Έργων

πρόεδρος

Αναπλ/της Πρόεδρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του
Ν.4412/16
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ονομα

Ιδιότητα

1

Μπουντίνος

Αναστάσιος

ΠΕ Καθηγητών

2

Σακελλαρίου

Μήτσα

ΠΕ Διοικ/κού

4

πρόεδρος
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Μανωλοπούλου

Κρινιώ

ΔΕ Διοικ/κού

1

Αναπληρωματικά Μέλη
Μιχοπούλου

Ελένη

ΠΕ Διοικ/κού

2

Σκοπλάκη

Μαρία

ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

3

Διαμαντή

Σοφία

ΔΕ Διοικ/κού

Αναπλ/της Πρόεδρος

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την
Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
αρμοδιότητες της οποίας είναι
α)να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β)να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ)να ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ)να εισηγείται 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,
ε)να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Ως χρόνος διάρκειας της επιτροπής να ορίζεται το (1)ένα έτος.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα
συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :



Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών
Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των
προσφορών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το
έτος 2022, του Δήμου & ΝΠ βάσει του Ν. 4412/2016 σύμφωνα και με το εισηγητικό της
παρούσης ως εξής :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ.
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ονομα

1

Κοντογιάννης

Στέφανος

2

Γκομέσης

Αθανάσιος

3

Βαρελάκης

Μιχαήλ

1

Αναπληρωματικά
Μέλη
Γουναρόπουλος

Ιδιότητα

Βασίλειος

2

Σμπούκης

Ιωάννης

3

Καρακωνσταντής

Αναστάσιος

ΠΕΜηχ/γωνπρόεδρος
Μηχ/κών
ΔΕ Μηχ/της
Αυτ/των
ΔΕ Οδηγών Αυτ/των

ΤΕ Μηχανικών

Αναπλ/της
Πρόεδρος

ΔΕ
οδηγών/απορ/φόρο
υ
ΔΕ Τεχνιτών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α
1
2

Τακτικά μέλη

Ονομα

Ιδιότητα

Σώκιαλης
Γιαννόπουλος

Κων/νος
Παναγιώτη

ΤΕ Μηχ/κών
ΔΕ Ηλεκτρ/γων

Ευστράτιος

ΔΕηλεκτρ/γων/εν/ρι
τών

πρόεδρος

ς
3

1
2

Μανίκης

Αναπληρωματικά
Μέλη
Παγίδας

Γεώργιος

Τοπάλης

ΔΕ Ηλεκτρ/γων

Παναγιώτη

ΔΕ Προγρ/στών Η/Υ

Γεωργία

ΔΕ Δομικών Έργων

ς
3

Μουστάκα
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Αναπλ/της
Πρόεδρος
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ν.4412/16
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ονομα

Ιδιότητα

1
2
3

Μπουντίνος
Σακελλαρίου
Μανωλοπούλου

Αναστάσιος
Μήτσα
Κρινιώ

ΠΕ Καθηγητών
ΠΕ Διοικ/κού
ΔΕ Διοικ/κού

πρόεδρος

1

Αναπληρωματικά
Μέλη
Μιχοπούλου

Ελένη

ΠΕ Διοικ/κού

Αναπλ/της
Πρόεδρος

Μαρία
Σοφία

ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
ΔΕ Διοικ/κού

2
3

Σκοπλάκη
Διαμαντή

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α)να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β)να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ)να ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ)να εισηγείται 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,
ε)να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Ως χρόνος διάρκειας της επιτροπής ορίζεται το (1)ένα έτος.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2022
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Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
01/03/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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