
 

 

                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14                                                                                                

                                                                                                                                       

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 29/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης 

Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου 

Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης  Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Σκιαδά 

Άννα,Φίλιππα Ιωάννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

O Πρόεδρος   λέγει   στο Διοικητικό Συμβούλιο  τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με το άρθρο  221  παρ.1,2,3,4,6  και 11α  του  Ν.4412/2016: 

1.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 ανταγωνιστικής  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, 
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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. Δεν 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 Δημοσίων 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 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 κλπ.), 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.2690/1990«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,    

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

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 κλπ.) 

Θέτω  υπόψη σας  κατάλογο των υπηρετούντων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ανά 

κλάδο/ειδικότητα  καθώς  και  το αριθ.23704/30.11.2018 έγγραφο της  Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο οποίο αναφέρονται υπάλληλοι 

υπηρετούντες στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης , εξαιρουμένων όσων αποτελούν μέλη της 

Επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης  των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων  

      Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                   ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                           

1. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ                        ΠΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ             ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ                ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

4. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ                      ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

5. ΘΕΟΦΑΝΩ ΒΛΑΧΟΥ-ΚΟΥΒΑΡΗ    ΔΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
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6. ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΤΤΟΥ                          ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

7. ΜΑΡΙΑ ΤΑΡΖΕΝΤΑ                          ΤΕ5   ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                           

8. ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΣΑΜΟΥΤΖΑΚΗ      ΠΕ4   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                        

9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ              ΠΕ     ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ          

10. ΜΙΧΑΗΛ  ΠΡΕΚΑΣ                          ΤΕ      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

11. ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΙΑ                              ΠΕ6   ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

12. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ                  ΠΕ4    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         

13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ                   ΤΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                   

                                                                                                                          

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος  καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να συγκροτήσει την Επιτροπή  

αξιολόγησης  ενστάσεων του άρθρου  221 του Ν.4412/2016,εξειδικεύοντας τις 

αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των  μελών, τη λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών  κλπ.) και τη διάρκεια της.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του Β.Δ.14/19-01-1939 (Α’24) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών 

Ταμείων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5)To άρθρο 1 παράγραφο 29  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » 

6)Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε.)» 

7)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

8)Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και 

στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Σύρου-Ερμούπολης                                                 

                                                 Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης  ενστάσεων  διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων  αποτελούμενη από τρία μέλη ως εξής : 
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  A/A                TAKTIKA MEΛΗ 

    1    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ  του κλάδου  ΠΕ4  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         

    2    ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΣΑΜΟΥΤΖΑΚΗ  του κλάδου  ΠΕ4   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       

    3    ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΚΑΣ του κλάδου ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                 

Αναπληρωματικά  μέλη  με σειρά  αναπλήρωσης  για  οποιοδήποτε απόν τακτικό μέλος 

 

Α/Α              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  1     ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΙΑ  του κλάδου ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       

  2     ΜΑΡΙΑ ΤΑΡΖΕΝΤΑ του κλάδου ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

  3     ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΤΤΟΥ  του κλάδου  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

 

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  ορίζεται ο Σωτήριος  Μπούσιας 

Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής ορίζεται  η Ελένη- Άννα  Σαμουτζάκη  

 

Β. Η Επιτροπή  είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών  που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων  συμβάσεων. 

 

Γ. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια ήτοι έως 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.             

         

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον   

μπορεί    να προσφύγει  ενώπιον του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης   Αιγαίου  

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

 

   

             Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
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              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                         

                                                                                                                                                                                                           

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ     

               

                                                                Βακόνδιος Φραγκίσκος     

    

                                                                Bαμβακούσης Ιωάννης     

                                                

                                                                Βρεττός Στέφανος                                                                                                             

 

                                                                Καρακατσάνης Γεώργιος                                        

                                                                                                          

                                                                Νομικός Νικόλαος 

 

                                                                Προκοπίου Φλώρα  
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