
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 01/13-01-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (13) δέκα τρεις του 

μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4/07-01-2022 πρόσκληση της 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα 

μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 παρ. 1).  

. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  04  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  «Για την σωστή και ομαλή διαχείριση λειτουργίας της 

Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, θα πρέπει να ορίσουμε τριμελής 

επιτροπή η οποία θα είναι αρμόδια για τις προκηρύξεις και την αξιολόγηση, των αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων για πρόσληψη μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ για την πρόσληψη  διμήνων για 

Ορισμός επιτροπών για συμβάσεις και αναθέσεις προμηθειών-
υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 –δημοπρασίων & 
πρόσληψης προσωπικού έτους 2022 
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έκτακτες ανάγκες και διαγωνισμών που προκύπτουν, για θέματα που αφορούν πρόσληψη 

προσωπικού, στην ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας Προσώπου» 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016  αναφέρεται 

ότι : 

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς 

τα από φαινόμενα 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 ανταγωνιστική 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,  

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 

ΑΔΑ: ΨΣΨ5ΟΕΥ9-7ΟΣ



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 κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

σχετικά με τα ανωτέρω. 

5. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

6. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος 

του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. 

7. 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.λπ.). [..] β) 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)».  

Mε το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 

344 παρ.4 Ν.4412/2016: « Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται 

μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία 

του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.  

          Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 73/2021 απόφαση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, υποβάλλαμε αίτημα 

στον Δήμο Αριστοτέλη, για να μας υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους με σκοπό την συγκρότηση 

των επιτροπών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, διότι το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει μόνο πέντε υπάλληλους με 

σύμβαση ΙΔΑΧ και δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας βάσει Νόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα συγκροτηθούν έξι επιτροπές και θα πρέπει να γίνουν ως εξής:  

α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

β) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 

γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, 

οι οποίες θα απαρτίζονται από 3 μέλη και θα υπάρχουν και 3 αναπληρωματικοί, και  

δ) Η επιτροπή  διενέργειας διαγωνισμών/ Επιτροπή αξιολόγησης θα συστήνεται όταν θα απαιτείται 

για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και σύμφωνα με  τα:  Άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και άρθρο 
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72 του Ν.3852/2010 άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06 άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β'). 

ε) Επιτροπή Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και αγορά ή μίσθωση 

πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους. 

στ) Επιτροπή για πρόσληψη προσωπικού μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, διμήνων για έκτακτες 

ανάγκες και διαγωνισμών που προκύπτουν και που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας 

Προσώπου.  

Ο Δήμος και συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμόν 248/2021, 

απόφασή του, μας παραχωρεί τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους, για την συγκρότηση των πέντε  

παραπάνω αναφερόμενων επιτροπών μας και για την ορθή λειτουργία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, ως εξής:  

i. Πανταζή Σταμάτη για τη συγκρότηση των δύο πρώτων επιτροπών (Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών), καθώς η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α διαθέτει 

μόνο 05 υπαλλήλους ΙΔΑΧ και  

ii) 1.Καραβασίλη Ελένη με αναπληρωτή αυτής τον Φόρα Δημήτριο  

     2.Μάγγο Μιχαήλ με αναπληρωτή αυτού τον Μπαλιώτη Παναγιώτη  

     3. Αντωνίου Γεώργιο με αναπληρωτή αυτού τον Φόρα Λεωνίδα, 

για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων όπου τα μέλη θα πρέπει να είναι 

διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα».  

 

              Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Α. Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών από τρία τακτικά 

μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1 Δροσινός Πέτρος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής Γεράκης Ευάγγελος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής 

2 Ποδάρας Ζαφείριος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής Πανταζής Σταμάτης ΔΕ Οδηγός 

3 Αναστασιάδης Στέφανος  ΥΕ Ναυτοπαίς Παρθενιώτης Θεόδωρος ΔΕ Κυβερνήτης Γ 

Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων 
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των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών από τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1 Ποδάρας Ζαφείριος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής Δροσινός Πέτρος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής 

2 Γεράκης Ευάγγελος ΔΕ Υπάλ.Υποδοχής Πανταζής Σταμάτης ΔΕ Οδηγός 

3 Παρθενιώτης Θεόδωρος ΔΕ Κυβερνήτης Γ Αναστασιάδης Στέφανος ΥΕ Ναυτόπαις 

 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων από τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1 Καραβασίλη Ελένη ΠΕ Διοικητικό Φόρας Δημήτριος ΥΕ Κλητήρων 

2 Μάγγος Μιχαήλ ΔΕ Διοικητικό Μπαλιώτης Παναγιώτης ΔΕ Υδραυλ 

3 Αντωνίου Γεώργιος ΔΕ Οδηγός Φόρας Λεωνίδας ΔΕ Οδηγός Αυτοκ 

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

Δ. Συγκροτεί την Επιτροπή Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και αγορά ή 

μίσθωση πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, 

ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1 Ζαμάνη Μαρία-Ελένη Πρόεδρος Δ.Σ Μήτρου Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ 

2 Αιβαζίδου Κλεοπάτρα Αντιπρόεδρος Δ.Σ  Μίτιντζη Τρύφων Μέλος Δ.Σ 

3 Ζήκα Ζαχαρούλα Τακτικό μέλος Δ.Σ Ποδάρας Ζαφείριος Υπάλ.Υποδοχής 

 

Ε. Συγκροτεί την Επιτροπή πρόσληψης προσωπικού 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

1 Ζαμάνη Μαρία-Ελένη Πρόεδρος Δ.Σ Ζήκα Ζαχαρούλα  Τακτικό μέλος Δ.Σ 
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2 Αιβαζίδου Κλεοπάτρα Αντιπρόεδρος Δ.Σ  Μίτιντζη Τρύφων Τακτικό  μέλος Δ.Σ 

3 Ποδάρας Ζαφείριος Υπάλληλος Υποδοχής 

ΙΔΑΧ 

Δροσινός Πέτρος Υπάλ.Υποδοχής 

ΙΔΑΧ 

 

 

 

Οι Επιτροπές έχουν ετήσια διάρκεια και ισχύουν στην προκειμένη έως το τέλος του 2022.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 13-01-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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