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Αριθμός Απόφασης :  15 / 2020 

Θέμα: Ακύρωση της 06/2020 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΚ30ΟΞΤΑ-ΥΗΔ) με θέμα: Συγκρότηση της 
επιτροπής “Διενέργειας Διαγωνισμών” (άρθρο 221 του ν. 4412/2016), για το έτος 
2020. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 04/2020 της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 
105/21.02.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 
5. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος), 6. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
7. Σπυρίδων Δροσάκης (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα  εξής: 

 
1. Την με αριθ. 06/2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΚ30ΟΞΤΑ-ΥΗΔ), με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής 

“Διενέργειας Διαγωνισμών” (άρθρο 221 του ν. 4412/2016), για το έτος 2020.  
2. Την παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπου διατυπώνονται τα εξής:  «Στις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: Όταν ως κριτήριο ανάθεσης 
χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η 
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εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να 
συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) 
τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο 
μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και 
ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το 
αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση» 

3. Το γεγονός ότι στην προαναφερθείσα Απόφαση ΔΣ τα μέλη της συγκροτηθείσας επιτροπής δεν  
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και με δεδομένο ότι κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη 
διενέργειας διαγωνισμού, η υπηρεσία συστήνει επιτροπή κατά περίπτωση.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του ΔΣ την ακύρωση της με αριθ. 06/2020 
απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΚ30ΟΞΤΑ-ΥΗΔ). 
Το Διοικητικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου : 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α. Ακυρώνει την με αριθ. 06/2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΚ30ΟΞΤΑ-ΥΗΔ) με θέμα: Συγκρότηση της 
επιτροπής «Διενέργειας Διαγωνισμών» (άρθρο 221 του ν. 4412/2016), για το έτος 2020» για  τους 
λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου. 

Β. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του 
προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να κοινοποιηθεί στα 
μέλη της επιτροπής. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 15 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

          
           ακολουθούν υπογραφές 

           Ακριβές Απόσπασμα 
 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

          ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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