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Αριθµ. Απόφασης  5/2019               Θέµα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών  
   σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών,  
   έτους 2019» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 3η 
του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 11:00π.µ. στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-4-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 2657/28-12-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 

2. Ευγενικός Πανάγος 2. Μακρή Άννα 

3. Γιαµαίου Γεωργία 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

4. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αναπλ. Μέλος Οι οποίοι αποχώρησαν µετά την συζήτηση του 3ου  

5. Κολοκυθά Νικολέττα, Υπολιµενάρχης Πάτµου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαύρου Νοµική Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 72, παρ.1 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «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». 

2) Σύµφωνα µε το άρθρο 221, παρ. 1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν. 4412/2016: «1. Στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 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. 

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. ∆εν 

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 ∆ηµοσίων 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 
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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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», 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.∆η.Συ. του άρθρου 344. […] 

11. 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.). [..]  

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)». 

3) Το άρθρο 379, παρ.6 του Ν. 4412/2016, σχετικά µε το Μη.Π.Υ.∆η.Συ., σύµφωνα µε το οποίο: «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». 

4) Το άρθρο 13, παρ.2 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), σύµφωνα µε το οποίο: «Τα 

συλλογικά όργανα, αν στο νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη». 

5) Το άρθρο 13, παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), σύµφωνα µε το οποίο: «Ο 

πρόεδρος και ο γραµµατέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους, µε την 

πράξη συγκρότησής του». 

6) Την παρ. 3 του άρθρου 43 του Νόµου 3854/2007, σύµφωνα µε την οποία: «Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι 

ή συγγενείς µεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του 

ίδιου συλλογικού οργάνου».  

7) Ότι από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι υπάλληλοι του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Κάππου Αναστασία και 

Καρακατσάνης Γεώργιος που είναι σύζυγοι, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν τις ίδιες επιτροπές. 

8) Το γεγονός ότι ο αριθµός των υπαλλήλων του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν επαρκεί για την συγκρότηση των 
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επιτροπών και ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστούν µέλη τους και υπάλληλοι του επόπτη Ο.Τ.Α., ήτοι του 

∆ήµου Πάτµου. 

9) Την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για 

την συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τον κατάλογο των υπηρετούντων τόσο στο ∆ηµοτικό 

Λιµενικό Ταµείο Πάτµου, όσο και στο ∆ήµο Πάτµου, υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα και κάλεσε τα 

Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, το άρθρο 13, παρ. 2  και 3 του Ν. 2690/1999, την παρ. 3 του άρθρου 43 του Νόµου 

3854/2007, τον κατάλογο των υπηρετούντων τόσο στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου, όσο και στο 

∆ήµο Πάτµου, υπαλλήλων, την αναγκαιότητα συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής και το άρθρο 4 του 

Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 

1. – Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

προµηθειών και υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019,  από τρία (3) µέλη, ως εξής: 

 

Α/Α Τακτικά µέλη Ιδιότητα 

1 Κάππου Αναστασία Πρόεδρος 

2 Πέντες Εµµανουήλ Γραµµατέας 

3 Κοµηνού Αρετή Μέλος 
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Α/Α Αναπληρωµατικά Μέλη Ιδιότητα 

1 Καρακατσάνης Γεώργιος  

2 Παλαιού Αικατερίνη  

3 Γαµπιεράκης Γ. Γεώργιος  

 

2. –  Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

3. – Ορίζει το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής έως και 31-12-2019. Οι διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα 

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

4. – Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη του οργάνου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                          Ευγενικός Πανάγος –  Γιαµαίου Γεωργία  
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                              Ματάκιας Εµµανουήλ – Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα 
                                                                         Γαµπιέρης Θεολόγος – Κολοκυθά Νικολέττα 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 04/01/2019 

     
        Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
    Στόικος Γρηγόριος                                                                                     Κάππου Αναστασία 
    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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