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Θέμα : Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρασίνου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2018. 

 
Με την αριθμ. 852/2017 (ΑΔΑ:7Α8ΧΩ9Ο-ΓΒΧ) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο 

Βέροιας αποφάσισε για τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής 
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 

Με την αριθμ. 863/2017 (ΑΔΑ : ΩΘΤΖΩ9Ο-ΚΕΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
συγκροτήθηκαν παρομοίως γνωμοδοτικές επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. 

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016: 
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα 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 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, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει 
από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης 
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις 
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2. 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. 

3. 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. Στην περίπτωση τηςδιενέργειας 
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με 
απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και 
έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις 
διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 
στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4. 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. 

6. 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. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα 
μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. 

11. […] ε) 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 (Α' 226). στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται 
από υπαλλήλους 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 το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, 
σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 
αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της 
ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. 
Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα 
τήρησής του.» 

Επειδή στη Δ/νσή μας διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός, που αφορά υπηρεσία ειδικών 
γνώσεων - πρασίνου, για την οποίες δεν έχει συσταθεί η σχετική Επιτροπή, αιτούμεθα τον 
ορισμό και τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της 
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρασίνου 2018. 

Για την εν λόγω Επιτροπή προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι, ως τακτικά μέλη και κατ’ 
αντιστοιχία  των α/α αναπληρωματικά μέλη, ενώ πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής 
του προτείνεται ο πρώτος και δεύτερος από τα τακτικά μέλη. 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΣΗΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
3 ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Τέλος θεωρώντας ότι η αριθμ.864/2017 (ΑΔΑ:Ψ3Β8Ω9Ο-ΖΔ9) απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής που ορίζει την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών και υπηρεσιών 
ισχύει και για τις ειδικές υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας δεν προτείνουμε σύσταση ανάλογης 
επιτροπής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας –  
Ζωικής Παραγωγής – Προστασίας & Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων 

 
Παπαδόπουλος Βασίλειος 


