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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.01.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 553 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

9/2021 
από το πρακτικό της 2ης/20.01.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence) 

 

 

Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης των 

60.000,00€ με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2021. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 20.01.2021, ώρα 13:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  388/16.01.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 16.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης των 

60.000,00€ με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2021. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»: «1.Στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα 

(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «1. …… 

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». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3, 4 και 6 του Ν.4412/16: «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». 

 

Επιπλέον, στην παρ. 7 του άρθρου 221 αναφέρετε ότι: «Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του 

παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344». Σύμφωνα όμως με 

την παρ. 6 του άρθρο 379 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.» 

Από τις διατάξεις της παρ 11. α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  προκύπτει ότι: «Στις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν 

και τα ακόλουθα: α) 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.).» 

Από τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016  προκύπτει ότι : «Για δημόσιες συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  «Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 

της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την 

ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. στ’ εδάφιο  i του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: […] 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.». 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ο Δήμος Αγιάς θα πρέπει να προβεί στη Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021, δηλαδή με θητεία της εν 

λόγω Επιτροπής έως 31/12/2021. Οι ακριβείς αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται με σαφήνεια στο 

άρθρο 221, παρ. 1.η και 2 του Ν. 4412/2016. 

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι: 

Α. Να συγκροτήσετε την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00 Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Γκασδράνης 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Τμ. Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

2 Αλέξανδρος Ντελής 
Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Τμ. Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

3 Δημήτριος  Παπακώστας 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Αγλαΐα  Σοφλιού  
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος Τμ. 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

2 Ελένη  Κατσίκα  
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων,  

Προϊστάμενη Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 

3 Ιωάννης Σπανός 
Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικός, Προϊστάμενος Τμ. Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

Β. Να ορίσετε Πρόεδρο της Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00 Ευρώ του Ν. 4412/2016 τον Δημοτικό Υπάλληλο Θεόδωρο Γκασδράνη 

(ΠΕ Διοικητικού), με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο Αλέξανδρο Ντελή (ΔΕ Διοικητικού). 

ΑΔΑ: 68ΚΑΩ6Ι-ΡΥ8



Σελίδα 4 από 5 

Γ. Να ορίσετε τη θητεία της Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00 Ευρώ του Ν. 4412/2016 έως 31.12.2021. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ’ εδάφιο  i του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00€ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Γκασδράνης 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Τμ. Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

2 Αλέξανδρος Ντελής 
Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Τμ. Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

3 Δημήτριος  Παπακώστας 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Αγλαΐα  Σοφλιού  
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος Τμ. 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

2 Ελένη  Κατσίκα  
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπόνων,  

Προϊστάμενη Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
 

3 Ιωάννης Σπανός 
Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικός, Προϊστάμενος Τμ. Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

Β. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00 Ευρώ του Ν. 4412/2016 τον Δημοτικό Υπάλληλο Θεόδωρο Γκασδράνη 

(ΠΕ Διοικητικού), με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο Αλέξανδρο Ντελή (ΔΕ Διοικητικού). 

 

Γ. Ορίζουμε τη θητεία της Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης ή ίσης των 60.000,00€ του Ν. 4412/2016 έως 31.12.2021. 
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Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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