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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ          
 

Απόσπασμα από το 03
ο
 πρακτικό της από 18-02-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου <Κατασκευή 

νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου ΟΠΣ 5002589>, έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)» 

 
Σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

870/14-02-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος -(Μέλος Πλειοψηφίας) Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

5.   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε 

η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 14 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου <Κατασκευή νηπιαγωγείου στο 

Λακκί νήσου Λέρου ΟΠΣ 5002589>, έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄)», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ.1 του Ν.3852/2010: «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». 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι  με την παρ. 1του άρθρου221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι: 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα 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, 
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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. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.» 

Με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής ούτε οι ιδιότητες 

αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε η επιτροπές θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τριμελής.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι είναι απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου ΟΠΣ 

5002589» προϋπολογισμού εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (690.000,00€) με Φ.Π.Α. 17% και έθεσε υπόψη των 

μελών το αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με ταυτότητα 

κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-2706-eba-2019-02-13-10:30:00.000000, με τους παρακάτω τεχνικούς 

υπαλλήλους: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ 

ΤΕ-Τοπογράφων Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

3 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΑΣΩΝΙΤΗ 

ΤΕ-Πολιτικών Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

4 
ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ  ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

5 
ΣΑΒΒΑΣ  ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

6 
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 

 Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με ταυτότητα 

κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-2706-eba-2019-02-13-10:30:00.000000 

 Την εισήγηση του Προέδρου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου 

στο Λακκί νήσου Λέρου ΟΠΣ 5002589» προϋπολογισμού εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (690.000,00€) με Φ.Π.Α. 

17% σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 

ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-2706-eba-2019-02-13-10:30:00.000000, με τους παρακάτω 

τεχνικούς υπαλλήλους: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ 

ΤΕ-Τοπογράφων Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

3 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΑΣΩΝΙΤΗ 

ΤΕ-Πολιτικών Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

4 
ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ  ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

5 
ΣΑΒΒΑΣ  ΠΟΝΤΙΚΑΣ 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

6 
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                            α) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)                                                               

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                          β) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή) 

            γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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