
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  15.04.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 355  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 11 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 15 /2021              

   

Στην Αγία Παρασκευή,  σήμερα την 12/04/2021,  ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  306 /08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 14 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                           Δάρρας Γεώργιος                               

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                                                                           

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                              

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                 

                  Μάλαμας Αλέξανδρος                                                                                                                          

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                             

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)                                    
                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ.Παπακώστας Μάριος (αναπλ.) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης-

αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών
για τις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και  γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2021 βάσει του

Ν.4412/2016”

ΑΔΑ: Ψ4ΛΩΟΛΘΒ-ΒΓ9



                                          Επί του 4ου θέματος Η.Δ.                                                 

ΘΕΜΑ   :  “Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών   για  τις
δημόσιες   συμβάσεις   προμηθειών   και  γενικών  υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016” 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

α. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»

β. Τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» και ειδικότερα την περ. α, της παρ. 11,  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. 

Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών, για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, 
ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό.

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. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων 
& προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 
4412/2016, αποτελούμενη από τους: 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΩΟΛΘΒ-ΒΓ9



1.  ΜΠΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ με αναπληρωματικό μέλος τον ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.  ΠΑΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ με αναπληρωματικό μέλος την ΣΟΥΛΒΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3.  ΜΑΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  η  ΜΠΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ.

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.

     

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 

1.  ΜΠΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ με αναπληρωματικό μέλος τον ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.  ΠΑΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ με αναπληρωματικό μέλος την ΣΟΥΛΒΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3.  ΜΑΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  η  ΜΠΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ.

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, όως ακριβώς 
αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 15 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη,  Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                  Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                                                                                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.

 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                              Η Γραμματέας                                         

                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη                        
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