
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βέροια 23/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Ελ. Γκαραβέλη                 Προς: Οικονομική επιτροπή
Τηλ. 2331350582

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 
2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η Οικονομική 
Επιτροπή: «στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 
έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 
δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 
αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «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 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, 
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 κατά το στάδιο της 
ανάθεσης και εκτέλεσης.
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 της διενέργειας 
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. Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να 
συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις περιπτώσεις που 
δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται 
από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν 
κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα 
μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
11. α) […] Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων 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.). Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή 
μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση.  [..] 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 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 […] η. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη 
συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής».
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».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
3. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο



Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 από τους παρακάτω προτεινόμενους υπαλλήλους, εξειδικεύοντας 
τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία της επιτροπής και τη 
διάρκειά της.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η Χατζηνικολάου Άννα και Γραμματέας ο Σέρμπος 
Χρήστος. 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 
εκτέλεσης.
Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο 
όργανο. 
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του 
Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής.

    
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Χατζηνικολάου Άννα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
2 Σέρμπος Χρήστος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
3 Λέκκα Ασημίνα ΠΕ Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Γεωργιάδου Μαρούλα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 Ανδρεάδου Όλγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3 Σαχινίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών


