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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 44/9-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Θέρµης

    Αριθµ.Αποφ.  456/2016                         ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  επιτροπής

αξιολόγησης  ενστάσεων  για  την  εκτέλεση

προµηθειών.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 9-11-

2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από

την  υπ’αριθ.  38202/4-11-2016 πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα

Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  9 µελών

βρέθηκαν παρόντα  και τα  6  µέλη ,δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1.Καρκατζίνος Νικόλαος

2.Αποστόλου Στυλιανός           2.Αναγνώστου Πασχάλης     

3.Γεωργαλή Ζωή 3.Γκιζάρης Στέργιος 

4.Πράτανος Απόστολος    

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

6.Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης, για την

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τις από 25-10-2016

εισηγήσεις  της  ∆/νσης  Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου  για  συγκρότηση  επιτροπής  ενστάσεων

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου  221α του Ν.4412/2016 για  την  προµήθεια µε τίτλο  : “

Προµήθεια κάδων κοσµποστοποίησης”  σύµφωνα µε την οποία: 

“Με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 3 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) ,προβλέπεται
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....»

ΑΔΑ: 7ΡΓΖΩΡΣ-ΝΑΚ
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Επίσης, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενστάσεων  της  προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή

πενταµελής  Επιτροπή  αξιολόγησης  ενστάσεων µε απόφαση  του  αρµόδιου  αποφαινοµένου  ορ-

γάνου (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016). 

∆εδοµένου ότι από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 δεν προκύπτει να υπάγεται

στις  αρµοδιότητες  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ή  του  ∆ηµάρχου  η  παραλαβή  των

προµηθειών/υπηρεσιών, θεωρούµε πως αρµόδιο όργανο να συγκροτήσει την επιτροπή παραλα-

βής είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του άρθρου 221, οι αναθέτουσες αρχές

µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) (άρ-

θρο 221 παρ. 11ε του Ν.4412/2016). Συνεπώς, η διενέργεια κλήρωσης είναι προαιρετική.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει η ∆/νση µας να προχωρήσει σε συγκρότηση επιτροπής

αξιολόγησης ενστάσεων της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης ».

Η  ∆/νση  µας  προτείνει  τη  συγκρότηση  τριµελούς  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  της
προµήθειας...” 

 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 25-10-2016 σχετικό πρακτικό κλήρωσης µελών συλλογικών

οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο: “Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης”,  το αποτέλεσµα της οποίας έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Ψύχα Γεωργία, ΤΕ ∆ιοικητικού 

2) Κετσενεβλή Αικατερίνη, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ      

3) Τσιουρή Αναστασία, ∆Ε Κηπουρών      

             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)Σαράφης ∆ηµήτριος, ΥΕ Εργατών

2)Κετσετζής Αργύριος, ΥΕ Εργατών

3)Ζαφειρόπουλος Αριστοτέλης, ΥΕ Εργατών

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε  την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και της ∆/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου, τις διατάξει  του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 και του

4412/2016

    

                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα               

Συγκροτεί  επιτροπή  αξιολόγησης  ενστάσεων  του  άρθρ.  221  παρ.  11Α του  Ν.4412/2016 περί

∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Εργασιών, σύµφωνα µε το πρακτικό επιτροπής

διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την εκτέλεση της

προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης”  ως εξής:

     

ΑΔΑ: 7ΡΓΖΩΡΣ-ΝΑΚ
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  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Ψύχα Γεωργία, ΤΕ ∆ιοικητικού ως Πρόεδρο

2) Κετσενεβλή Αικατερίνη, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ      

3) Τσιουρή Αναστασία, ∆Ε Κηπουρών      

             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)Σαράφης ∆ηµήτριος, ΥΕ Εργατών

2)Κετσετζής Αργύριος, ΥΕ Εργατών

3)Ζαφειρόπουλος Αριστοτέλης, ΥΕ Εργατών

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 456/2016.

    

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

             Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ    

                                                   ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 7ΡΓΖΩΡΣ-ΝΑΚ
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