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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της παρ. 11
α
 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 για το έτος 2022 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 242β 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8           ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
Σήμερα την  17η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της 
Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 14352/13-12-2021 πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του 
Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
77 του Ν. 4555/2018,ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 
Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικό μέλη. 
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς 

συνεδρίασης εισηγούμενος το 4ο/β θέμα ημερήσιας όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ 14475/15-12-2021 έγγραφο του γραφείου 
προμηθειών και διαχείρισης υλικού  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Έχοντας υπ΄ όψιν: 

 Το άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο α’ του νόμου υπ’ αριθμ. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), «… 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.λ.π.)…». 

 Το άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο ε του νόμου υπ’ αριθμ. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την επιλογή των 
μελών των συλλογικών οργάνων δεν είναι πλέον υποχρεωτική η διαδικασία της κλήρωσης «…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)…». 

 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: […]θ) Αποφασίζει 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.» 

Εισηγούμαστε 
 

Τη συγκρότηση τριμελούς ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2022, με την ακόλουθη σύσταση: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τσάιμος Αλκιβιάδης Μαθιοπούλου Νικολέττα 

Νίτη Ευτυχία Κόγκου Αλεξάνδρα 

Καραγκούνη Μαρία Χριστάκη Αθηνά 

 
Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο Τσάιμος Αλκιβιάδης, ενώ ως γραμματέας της επιτροπής 

προτείνεται η Καραγκούνη Μαρία, με αντίστοιχους αναπληρωτές αυτών. 

 
1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το 

στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίας συμβάσεως για Υπηρεσίες και Προμήθειες, ενδεικτικά όπως: 

α) Μέσων Ατομικής Προστασίας, β) Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, γ) Ελαστικών, δ) Γάλακτος 

για το εργατοτεχνικό προσωπικό, ε) Ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων, στ) Καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, ζ) Ειδών διατροφής, η) Ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού, θ) Κάδων απορριμμάτων, ι) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών 



                                                     ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΩ9Φ-Θ04                                                                                                         

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 3 

προμηθειών και υπηρεσιών κ.α.,  σε περίπτωση που προκύψουν. 

2. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

3. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

(Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων). 

Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, θα ειδοποιηθούν για την επιλογή τους τα τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη» 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να  αποφασίσουμε σχετικά. 
 

    Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 

φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 14475/2021 εγγράφου του Γραφείου Προμηθειών και 

διαχείρισης υλικού και των διατάξεων  των εδαφ. α΄και ε΄της παρ.11 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4623/2019,  του Ν 3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και του Ν.4071/2012 και του Ν.4412/2016 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.4735/2020 ,σκέφθηκε και,  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11α του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016   για το έτος 2022, της οποίας αρμοδιότητα θα είναι η εξέταση των ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για α) Μέσων Ατομικής 

Προστασίας, β) Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού, γ) Ελαστικών, δ) Γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό, ε) Ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων, στ) Καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, ζ) Ειδών 

διατροφής, η) Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, θ) Κάδων απορριμμάτων, ι) 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών προμηθειών και υπηρεσιών κ.α.,  

σε περίπτωση που προκύψουν, ως εξής:  

 

Δημοτικοί υπάλληλοι 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Τσάιμος Αλκιβιάδης Μαθιοπούλου Νικολέττα 
Νίτη Ευτυχία Κόγκου Αλεξάνδρα 

Καραγκούνη Μαρία Χριστάκη Αθηνά 
 
Β) Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11α του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016  για το έτος 2022 ως ανωτέρω αναφέρεται τον κ. Τσαϊμο Αλκιβιάδη και γραμματέα 
της επιτροπής την κα Καραγκούνη Μαρία. 

 
Σημειώνεται ότι: 

 Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται 
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ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 

εκτέλεσης. 

 Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

 Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

(Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων) 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
      ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


