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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                             Από τα πρακτικά 16ης/27-11-2017  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                    του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                                και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  100 
 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 16 από 27/11/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 16/2888/22-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
ΓΙΑ 

«Έγκριση του Πρακτικού εξέτασης ένστασης που αφορά στη προµήθεια και τοποθέτηση 

οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΩΡΙΚΗΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η 

κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη 

της συζήτησης του 1ου θέµατος, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2840/15-11-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού εξέτασης ένστασης που αφορά στη 

προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους του Οργανισµού 

Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

      «Με την  8/20-1-2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., συγκροτήθηκε τριµελής 
επιτροπή αποτελούµενη από τακτικά µετά των αναπληρωµατικών µελών, προκειµένου να αξιολογεί τις 
ενστάσεις και προσφυγές για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών για το οικ. 

έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16. 

     Σήµερα η παραπάνω επιτροπή αποτελούµενη από τους α) Συρικέλλα Βασιλική τακτικό µέλος - Υπάλληλο 
του Ο.Π.Α.Ν. ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας, β) Αποστολοπούλου Γεωργία, τακτικό µέλος - Υπάλληλο του Ο.Π.Α.Ν. ΠΕ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γ) Ρίζος Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος, τακτικό µέλος - Υπάλληλο του Ο.Π.Α.Ν. ΠΕ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σας εισηγούµεθα το υπ’ αριθµ. 2806/10-11-2017 πρακτικό αξιολόγησης 
ένστασης που αφορά στη «προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους»  του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Ν. Ιωνίας, προς έγκρισή σας ως εξής :  
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)        ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
 

      Στον Οργανισµό Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Ν.Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)  Λ. Ηρακλείου 264 , 

σήµερα  10  Νοεµβρίου  2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 - 15:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή 

εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έτους 2017 βάσει 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την  8/20-1-2017 Πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ο.Π.Α.Ν., προκειµένου να αξιολογήσει την ένσταση η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στις 4/11/2017 από 

την <HYDROFUN ΕΠΕ Συστήµατα κλιµατισµού Εξωτερικών χώρων > για την προµήθεια και 
τοποθέτηση των 10 οργάνων γυµναστικής εξωτερικού χώρου (υπαίθρου) µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του 

Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2017 µελέτη του τµήµατος Πολιτιστικών – 

Αθλητικών δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Οργανισµού και την υπ’ αριθµ.  87/2017 (µε Α∆ΑΜ: 

17REQ002180912 & Α∆Α: ΩΑΤΦΟΛ04-ΧΧ6) Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν., που ενέκρινε την ανωτέρω µελέτη 

η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη «∆ιαύγεια» και στο site του Ο.Π.Α.Ν. 

 

Οι αποτελούντες την επιτροπή, 

1. Συρικέλλα Βασιλική  Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου  ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας  – τακτικό 
    µέλος 
2. Αποστολοπούλου Γεωργία Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου  ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
    - τακτικό µέλος. 
3. Ρίζος Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου  ΠΕ Καθηγητών Φυσικής 
    Αγωγής – τακτικό µέλος. 
 

     Αφού παρέλαβαν και έλεγξαν την ένσταση του προµηθευτή «HYDROFUN ΕΠΕ Συστήµατα 

κλιµατισµού Εξωτερικών χώρων ΕΠΕ» - Πάροδος Χασίου Περιστέρι Τ.Κ. 121 36  - Τηλ. 210 3642031 -2. 

     Εισηγείται τη µη αποδοχή της ένστασης µε αρ.πρ, 2752/6-11-2017  διότι σύµφωνα µε το 
Ν.4412/2016 αρθ.127 παρ.2  <για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης ανεξαρτήτου ποσού απαιτείται µαζί 
µε την κατάθεσή της η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ,ποσού ύψους 1% επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης > , το οποίο δεν καταβλήθηκε . 

  

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

             1. ΣΥΡΙΚΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                        2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

                                                                               3. ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

 

    Με βάσει τα παραπάνω θα πρέπει το ∆.Σ. να αποφασίσει:  

 

    Α. Για την έγκριση του Πρακτικού εξέτασης της ένστασης το οποίο έλαβε αριθµ. Πρωτ. 2806/10-11-2017, 

της επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έτους 

2017 βάσει του Ν.4412/2016, που αφορά στη προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων άθλησης ενηλίκων σε 

υπαίθριους χώρους του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σύµφωνα 

µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής και την συνέχιση της διαδικασίας ώστε να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις που 

έχουν προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

    Β.  Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Αµανατίδη για τις περαιτέρω ενέργειες.» 

 

 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις  
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 
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1. την υπ’ αριθµ. 2840/15-11-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. Την υπ’ αριθµ.  87/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

3. την υπ’ αριθµ. 5/2017 Μελέτη του τµήµατος Πολιτιστικών – Αθλητικών δραστηριοτήτων & 

Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. 

4. την ένσταση που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στον ΟΠΑΝ από τον προµηθευτή «HYDROFUN 

ΕΠΕ Συστήµατα κλιµατισµού Εξωτερικών χώρων ΕΠΕ» η οποία έλαβε  αριθµ. πρωτ. 
2752/6-11-2017.  

5. το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2806/10-11-2017 πρακτικό εξέτασης της ένστασης της επιτροπής 

εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έτους 
2017 βάσει του Ν.4412/2016, για την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων άθλησης ενηλίκων 

σε υπαίθριους χώρους του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 2806/10-11-2017 «Πρακτικό αξιολόγησης ένστασης που αφορά 

στην προµήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων σε υπαίθριους χώρους» του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας και την συνέχιση της διαδικασίας ώστε να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις που έχουν 
προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, και 

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Αµανατίδη για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 
2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 
7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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