
                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                          

Αριθ. Αποφ. 95/2016 
 
 

Από το Πρακτικό της 20ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ερμιονίδας 

 
 

ΘΕΜΑ 6ο : «Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016» 
 
Στο Κρανίδι, σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κρανιδίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ερμιονίδος, ύστερα από την 9962/21-10-2016 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 επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:  

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1. Αντωνόπουλος Ιωάννης (πρόεδρος )               
  2. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  3. Ντούβαλης Δημήτριος 
  4. Ρούσσης Ιωάννης 
 

 

  1.  Γεωργόπουλος Ιωάννης 
  2.  Λάμπρου Αναστάσιος 
  3.  Δημαράκης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, Πασχαλίδου 
Δήμητρα, ως γραμματέας, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών.  
 
Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: 
 
 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
174Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 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: 
 
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 
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η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 
 
 
Ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται οι :  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Καρανικόλα Σουσάνα Μπάζου Ανδριάνα 
Αντωνιάδου Δέσποινα Οικονομοπούλου Χρυσούλα 

Μερεμέτη Ιωάννα Ελευθερίου Αικατερίνη 
 
 

 Σύμφωνα με την παρ. 11.α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
174Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»:: 

 
11.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.). 
 
 
Ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται οι :  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πασιαλής Βασίλειος Δημαράκη Αικατερίνη 

Κασνέστη Διαμαντούλα Γαλανός Κοσμάς 
Καρανικόλα Αικατερίνη Αξαρλή Δήμητρα 

 
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Την εισήγηση  του Προέδρου  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 
3. Το Ν. 4412/2016 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

 Εγκρίνει τη συγκρότηση των εξής επιτροπών, μέχρι το τέλος του έτους 2016, ως 
εξής : 
 
 
Α. Επιτροπή Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων – 
Γνωμοδοτικό όργανο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Καρανικόλα Σουσάνα Μπάζου Ανδριάνα 
Αντωνιάδου Δέσποινα Οικονομοπούλου Χρυσούλα 

Μερεμέτη Ιωάννα Ελευθερίου Αικατερίνη 
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Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 11.α του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016: 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Πασιαλής Βασίλειος Δημαράκη Αικατερίνη 
Κασνέστη Διαμαντούλα Γαλανός Κοσμάς 
Καρανικόλα Αικατερίνη Αξαρλή Δήμητρα 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2016. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αντωνόπουλος Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

  1  Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  2. Ντούβαλης Δημήτριος 
  3. Ρούσσης Ιωάννης  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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