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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 22/29-12-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 218/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών 

κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, 

για το έτος 2022».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

5643/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του             

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Ζαμπέκος Παναγιώτης – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος  

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο  (-13
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1069/80, όπως ισχύει «Η σύναψη συμβάσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και 

προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία περί δημοσίων 

συμβάσεων». 
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 315 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει «Οι αναθέτοντες φορείς, που αποτελούν 

αναθέτουσες αρχές: […] γ) εφαρμόζουν τα άρθρα 221 περί οργάνων διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ……». 

Άρα το άρθρο 221 του Βιβλίου Ι έχει ανάλογη εφαρμογή και στο βιβλίο ΙΙ.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και ισχύει: 

«1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 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 της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, 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, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 

παράταση του συμβατικού  χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και 

     η) ……………………………………………………………………. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του            

Ν. 4782/2021 και ισχύει: 

«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 και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. ……. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά 

προέρχονται…..».  

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 α) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 

του Ν. 4782/2021 και ισχύει: 

«11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)».  

 

Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, του ν. 4412/2016, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 

{κλήρωση για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων} δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των 

επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 221 

παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 3 του ν. 2690/199 (Κώδικας Διοικητικής  Διαδικασίας) «Ο πρόεδρος και ο 

γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής 
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του…» και του άρθρου 14, παρ. 3 ν. 2690/1999 «Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων 

ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία».         

 

Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το έτος 2022 ως εξής: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Μπουδούρη Αικατερίνη Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 

2 Χατζηγεωργίου Παναγιώτα Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 

3 Γεωργιάδης Γεώργιος Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 

 Αναπληρωματικά μέλη  

1 Σαλονικιός Χαράλαμπος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

2 Καζάρας Στέργιος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

3 Μπακιρτζής Κωνσταντίνος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν  και τα εννέα  παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/216, για το έτος 2022 με την ακόλουθη 

σύνθεση (ονόματα, αριθμός, ιδιότητες): 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Μπουδούρη Αικατερίνη Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 

2 Χατζηγεωργίου Παναγιώτα Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού 

3 Γεωργιάδης Γεώργιος Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 

 Αναπληρωματικά μέλη  

1 Σαλονικιός Χαράλαμπος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

2 Καζάρας Στέργιος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

3 Μπακιρτζής Κωνσταντίνος Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μπουδούρη Αικατερίνη 

 

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και 

θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.    
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 218/2021    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Ζαμπέκος Παναγιώτης 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   29-12-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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