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Απιθ. Απόθαζηρ 7/2020
ΑΠΟΠΑΛΑ

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 1/31-01-2020 ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ.
ΘΕΛΑ: «ςγκπόηηζη εηήζιαρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ ενζηάζεων διαδικαζιών ζύναψηρ
δημοζίων ζςμβάζεων ηος Δήμος για ηο έηορ 2020».
ην Καλδξάθη Ληζχξνπ, ζήκεξα 31-01-2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ
518/28-01-2020, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ληζχξνπ γηα λα ιάβεη απφθαζε ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 7 κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ:
1.
2.
3.
4.
5.

Παπόνηερ
Θνξσλαίνο Υξηζηνθήο, Πξφεδξνο
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνχιαο
Γήκεηξα Θαθεηδεδάθε
Ησάλλεο Σξηαληαθχιινπ

Απόνηερ
1. Υαξάιακπνο Γηαθνκηράιεο
2. Θαηζηκαηίδνπ Άλλα

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία – θαζψο απφ ην ζχλνιν επηά κειψλ ήηαλ παξφληα πέληε κέιε ν πξφεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλαθεξφκελνο ζην 7ν ζέκα, ιέεη ηα παξαθάησ:
χκθσλα κε ην άπθπο 72 παπ.1 ηος Μ.3852/2010: «Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη φξγαλν
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο: […] ε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο,
ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα
ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο»
χκθσλα κε ην άπθπο 221 παπ. 1,2,3,4,6,7 και 11α και ε ηος Μ.4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 49 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 4441/2016:
1. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα
απφ θαηλφκελα φξγαλα («γλσκνδνηηθά φξγαλα») έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ή ζχκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ
πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνχλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί
ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ
αλαδφρνπ θαη
ε) γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα λφκν ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ
ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
2. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα φξγαλα απηά εθδίδνπλ γλψκε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο βαζκνιφγεζεο) κεηά απφ ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ πξνηάζεσλ (π.ρ. βαζκνιφγεζεο). Ζ
γλψκε (π.ρ επί ηεο βαζκνιφγεζεο) ηνπ νξγάλνπ είλαη ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία
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ησλ παξφλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλψκε ησλ νξγάλσλ απηψλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ
πξνηάζεσλ.
3. Κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνχληαη γλσκνδνηηθά φξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε ή πεξηζζφηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Ζ
χπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξφηεζε νξγάλνπ ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζχκβαζεο ή
ζπκβάζεσλ. Δθφζνλ ηα φξγαλα ζπγθξνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ην ίδην
φξγαλν. ηελ πεξίπησζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ απφ ΘΑΑ, ηα αληίζηνηρα
γλσκνδνηηθά φξγαλα ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζή ηνπο. Κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα
ζπγθξνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο. Οη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ
γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε απηψλ θαη ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο απηά
πξνέξρνληαη.
4. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο, ν αξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ
κειψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπψλ θ.ιπ.), θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθά κε
ηα αλσηέξσ.
6. Γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2690/1999 «Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθαξκφδνληαη
νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ.
7. ηε ζχλζεζε ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηέρεη ππνρξεσηηθά έλα κέινο ηνπ
Κε.Π.Τ.Γε.π. ηνπ άξζξνπ 344.
11. α) […] Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ
νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
(αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θ.ιπ.). [..]
11. ε) Γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαζέηνπζεο
αξρέο κπνξεί λα δηελεξγνχλ θιήξσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226). ζη.
Σα γλσκνδνηηθά φξγαλα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ή ζε άιιν θνξέα ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.».
χκθσλα κε ην άπθπο 379 παπ.6 ηος Μ.4412/2016, ζρεηηθά κε ην Κε.Π.Τ.Γε.π.: «Ζ ηζρχο ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 344 αξρίδεη έμη (6) κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.» ελψ ζχκθσλα κε ην άπθπο
344 παπ.4 Μ.4412/2016: «Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξ. αλαζηέιιεηαη
κέρξη ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ηνπ Κεηξψνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λ.4412/16 ε επαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ
Κεηξψνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην θνξέα ηήξεζήο ηνπ.».
χκθσλα κε ην άπθπο 26 ηος Μ.4024/2011: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ
αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή ππομηθειών, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε
ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο
ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ μεηά από διαδικαζία κληπώζεωρ,
κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ
φξγαλν. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
ππεξεζία. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θιεξψζεσο.».
Θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζ. ΔΘΙΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε,
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ - ΦΔΘ 2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’).
Σν Γξαθείν Πξνζσπηθνχ δηελήξγεζε ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ (ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ), πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ έηνπο 2020. Σα
νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Πξαθηηθφ Θιεξψζεσο, ην νπνίν ζέησ
ππφςε ζαο.
Θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ζπγθξνηήζεη ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Λ.4412/2016, εμεηδηθεχνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ κειψλ, ηε
ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπψλ θιπ.), ηε δηάξθεηα ηεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα.
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Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ. ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ. 21508/04.11.2011 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΘ 2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’).
5. Σν πξαθηηθφ θιήξσζεο αξ. πξση. 557/30-01-2020 απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ ηα παξαθάησ κέιε:
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ
1. πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ
ηξία κέιε, σο εμήο:
Α/Α
Σακηικά μέλη
Αναπληπωμαηικά Λέλη
1
ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΛΖ ΚΑΡΗΑ
ΚΖΛΑ ΛΔΘΣΑΡΗΑ
2
ΘΔΣΔ ΑΛΛΑ
ΦΑΘΗΑΛΟΤ ΑΛΘΟΤΙΑ
3
ΚΠΗΙΙΖ ΑΖΚΔΛΖ
ΚΗΟ ΚΗΥΑΖΙ
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Υαηδεζηεθαλή Καξία.
Αληηπξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Θεηζέ Άλλα.
2. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ πνπ
ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
3. Ζ Δπηηξνπή έρεη εηήζηα δηάξθεηα. Οη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ ζα έρνπλ
νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο, ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ απφ ην ίδην φξγαλν.
Ζ απφθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζ. 7/2020.
Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΡΗΣΟΦΖ Η. ΘΟΡΩΛΑΗΟ

σζηφ Απφζπαζκα
Λίζπξνο
31-01-2020
Ζ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ
ΘΔΣΔ ΑΛΛΑ

ΣΑ ΛΕΚΗ
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνχιαο
Γήκεηξα Θαθεηδεδάθε
Ησάλλεο Σξηαληαθχιινπ

