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Αριθμός Απόφασης:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80/2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής
Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για τη σύναψη
συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους
2021.
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Χολαργός σήμερα την 7η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 2-4-2021, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 2-4-2021 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών & Διαχείρισης Αποθηκών, ως ακολούθως:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9-3-2021)
τροποποιείται το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και απαιτείται πλέον η συγκρότηση
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται και κατά την
εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα,
στις παρ. 11β και 11δ αναφέρεται ότι για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων
και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειών και παροχής υπηρεσιών,
συγκροτείται ειδικό 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 την διαδικασία εκτέλεσης.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω προτείνουμε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 80/2021
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΘΚΩΞ1-4Μ4) περί συγκρότησης
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για τη σύναψη συμβάσεων
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Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2021, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες
αυτής.
Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
•

Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

•

Του άρθρου 211 και 221Ατου Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν

•

Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα των άρθρων 13-14 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή όπως :
1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: Ψ3ΘΚΩΞ1-4Μ4) σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες αυτής, οι οποίες
διαμορφώνονται ως ακολούθως:
•
εξέταση ενστάσεων που αφορούν την ανάθεση των συμβάσεων προμήθειας
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
•
σύνταξη και κατάθεση, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, της απαραίτητης άποψης
της Υπηρεσίας προκειμένου να αποσταλεί στην Α.Ε.Π.Π. (για προδικαστικές
προσφυγές οι οποίες αφορούν διαγωνισμό προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών
με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
•

εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

2. Σε ότι αφορά τα μέλη της επιτροπής, την διάρκειά της και τα λοιπά στοιχεία
ισχύει η υπ’ αρ. 80/2021 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

2

ΑΔΑ: 9ΦΧΖΩΞ1-ΛΤΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: Ψ3ΘΚΩΞ1-4Μ4) σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες αυτής, οι οποίες
διαμορφώνονται ως ακολούθως:
•
εξέταση ενστάσεων που αφορούν την ανάθεση των συμβάσεων προμήθειας
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
•
σύνταξη και κατάθεση, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, της απαραίτητης άποψης
της Υπηρεσίας προκειμένου να αποσταλεί στην Α.Ε.Π.Π. (για προδικαστικές
προσφυγές οι οποίες αφορούν διαγωνισμό προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
•

εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

2. Σε ότι αφορά τα μέλη της επιτροπής, την διάρκειά της και τα λοιπά στοιχεία
ισχύει η υπ’ αρ. 80/2021 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
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