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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 ΘΕΜΑ:  ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 221
ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2021   

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα  13:00 ,  συνήλθε  σε  τακτική

συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.26049/31-12-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 30 θέμα  παρουσίασε την  εισήγηση   της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής: 

 «...Σύμφωνα με το άρθρο 221 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 σύ-
μπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρ-
ριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσε-
ων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 
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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 υπο-
βάλλονται  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 (συμπεριλαμβανο-
μένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθ-
μολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκε-
ντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προ-
κύπτει 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 σύ-
ναψης 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 απο-
φάσεις 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.
……………..
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμε-
νων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) «Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή
αξιολόγησης).» Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτρο-
πή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτι-
κού 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.»
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής
ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινο-
μένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.»  Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαί-
νοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσ-
σει  τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί  και  ελέγχει  την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και  εισηγείται  τη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρ-
μόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολού-
θησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτο-
βάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η
διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
«της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.»  Εφόσον απαιτούνται ειδικές
γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 
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 «Ως μέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να συμμετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι
στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 216.» 
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 δια-
τάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται  και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.
η) Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων υπηρεσιών με
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00)
δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ή Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολ-
λο εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.
η. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτρο-
πών της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη
διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής……».

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. Τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τον Ν.4555/2018 
4. Την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
5. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011
6. Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016
7. Το από 16-12-2020  πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την  έγκριση  της  συγκρότηση  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  -  επιτροπών  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021
ως κάτωθι:

α) Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  προμηθειών
και υπηρεσιών :

1. Ιωάννης Καμπέρης ως πρόεδρος:
2. Νικόλαος Τζάρας ως μέλος
3. Μάνθος Μυριούνης ως μέλος
Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Γεώργιος Τάγκας 
2. Κυριακή Τζίμα 
3. Κων/να Μωραΐτη

β) Επιτροπή παραλαβής των Προμηθειών:
1. Κωνσταντίνος Τζόκας ως πρόεδρος
2. Μάνθος Μυριούνης  ως μέλος
3. Ιωάννης Καμπέρης ως μέλος
Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Κυριακή Τζίμα
2. Γεώργιος Τάγκας
3. Δημήτριος Γκλιάτης

γ) Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών:
1. Δημήτριος Γκλιάτης ως πρόεδρος
2. Ηλίας Τσάγκας ως μέλος
3. Νικόλαος Τζάρας ως μέλος
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Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Μάνθος Μυριούνης
2. Ηρακλής Χατζηγιάννης
3. Ιωάννης Καμπέρης

  δ) Γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων:
1. Κωνσταντίνος Τζόκας ως πρόεδρος
2. Ηλίας Τσάγκας ως μέλος
3. Ηρακλής Χατζηγιάννης ως μέλος
Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Γεώργιος Κώτσης
2. Δημήτριος Γκλιάτης

     3. Ευαγγελία Ιωάννου....».
 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

      -τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
      -την εισήγηση  της υπηρεσίας
      -την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
      -την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
      -την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

     
Εγκρίνει την συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών
του  άρθρου  221  του  Ν.4412/2016  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  για  το  έτος  2021  ως
κάτωθι:

α) Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  προμηθειών
και υπηρεσιών :

1. Ιωάννης Καμπέρης ως πρόεδρος:
2. Νικόλαος Τζάρας    ως μέλος
3. Μάνθος Μυριούνης ως μέλος

   Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Γεώργιος Τάγκας 
2. Κυριακή Τζίμα 
3. Κων/να Μωραΐτη

β) Επιτροπή παραλαβής των Προμηθειών:
1. Κωνσταντίνος Τζόκας ως πρόεδρος
2. Μάνθος Μυριούνης    ως μέλος
3. Ιωάννης Καμπέρης    ως μέλος

    Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Κυριακή Τζίμα
2. Γεώργιος Τάγκας
3. Δημήτριος Γκλιάτης

γ) Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών:
1. Δημήτριος Γκλιάτης ως πρόεδρος
2. Ηλίας Τσάγκας        ως μέλος
3. Νικόλαος Τζάρας     ως μέλος
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   Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Μάνθος Μυριούνης
2. Ηρακλής Χατζηγιάννης
3. Ιωάννης Καμπέρης

δ) Γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων:
1. Κωνσταντίνος Τζόκας   ως πρόεδρος
2. Ηλίας Τσάγκας             ως μέλος
3. Ηρακλής Χατζηγιάννης  ως μέλος

   Με αναπληρωτές κατά σειρά τους:
1. Γεώργιος Κώτσης
2. Δημήτριος Γκλιάτης

     3. Ευαγγελία Ιωάννου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3/2021.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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