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ΠΡΟΣ
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµού.
Η σύσταση συλλογικού οργάνου είναι η από το νόµο ή ουσιαστικό κανόνα δικαίου
πρόβλεψη ή ίδρυση του συγκεκριµένου συλλογικού οργάνου. Κατά ταύτα, η
σύσταση του διοικητικού οργάνου πρέπει να προβλέπεται ρητά από διάταξη του
Συντάγµατος ή νοµοθετικής πράξης ή διοικητικής κανονιστικής πράξης, που έχει
εκδοθεί µε βάση νοµοθετική εξουσιοδότηση και οι σχετικές αυτές διατάξεις πρέπει
αναγκαίως να καθορίζουν, τουλάχιστον, αφενός τις προϋποθέσεις µε τις οποίες τα
φυσικά πρόσωπα καθίστανται (συλλογικό) διοικητικό όργανο, µε εκλογή (αιρετά) ή
µε διορισµό, και αφετέρου, την αρµοδιότητα του οργάνου. (ΓνΝΣΚ 130/1998).
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την
υποπερίπτ. στ' της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, στις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων
στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α.«Συγκροτείται τριµελές ή
πενταµελές γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).»
Ακολούθως, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11στ του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε µε την υποπερίπτ. στ' της περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.
4441/2016, στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,
πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: [...] στ. Τα
γνωµοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους
που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το
διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η συγκρότηση του συλλογικού οργάνου αποτελεί ο καθορισµός του αριθµού και
της ιδιότητας των µελών του, ανεξάρτητα από τον αν τα µέλη αυτά διορίζονται,
εκλέγονται ή υποδεικνύονται. Για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου
απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη, όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών)
που προβλέπει ο νόµος. (άρθρο 13 παρ.1 του Κ∆∆)
Η ανασυγκρότηση του συλλογικού οργάνου έχει την αυτή νοµική µεταχείριση µε
την συγκρότηση του, γι' αυτό και υπόκειται στους ίδιους ουσιώδεις τύπους της
διαδικασίας έκδοσης του.(ΓνΝΣΚ 343/2013)

1

Το διοικητικό συλλογικό όργανο έχει νόµιµη συγκρότηση, µόνον όταν έχουν
διορισθεί όλα τα τακτικά µέλη του που επιλέγονται από το όργανο που τα διορίζει,
ενώ αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν και αναπληρωµατικά µέλη, ο διορισµός
τους είναι αναγκαίος για να υπάρχει νόµιµη συγκρότηση, µόνο στην περίπτωση
που µετέχουν αναπληρώνοντας τα τακτικά µέλη στη λήψη απόφασης (ΓνΝΣΚ
130/1998)
Όταν δεν συγκροτείται νόµιµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι
γνωµοδοτήσεις που διατυπώνει πάσχουν ελαττώµατος, µε συνέπεια οι εκδιδόµενες
βάσει των γνωµοδοτήσεων αυτών διοικητικές πράξεις να πάσχουν ακυρότητας και
να καθίσταται νοµικά πληµµελής η διαδικασία του διαγωνισµού. (Ελ.Συν.Κλιµ. Στ
Πράξεις 22 και 31/2010 και Τµ.VI Απόφαση 1283/2010)
Με την αριθ. 114/19-3-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκαν
µεταξύ άλλων τα µέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την
«Προµήθεια και εγκατάσταση Προβολέων Led σε ανοιχτά και Κλειστά Γήπεδα του
∆ήµου» και ένα από αυτά, εκ παραδροµής, ορίστηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου
ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας που δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις για να είναι µέλος της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις.
3. Την αριθ. 114/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
Η τροποποίηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την αριθ. 114/2019
ΑΟΕ στα πλαίσια του διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση
Προβολέων Led σε ανοιχτά και Κλειστά Γήπεδα του ∆ήµου» µε την αντικατάσταση
του µέλους της επιτροπής υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ιονύσου ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
µε τον /την υπάλληλο …….

Ο ∆ήµαρχος
& Πρόεδρος της ΟΕ

ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
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