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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 1 από 09/02/2018 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε  
την υπ΄ αριθµ. 1/107/19-01-2018 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 

«Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης υποβαλλόµενων 

προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.» 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµ. µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), 

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), ο κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  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) 

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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 100/19-01-2018 

εισήγηση µε θέµα: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης 
υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για το έτος 2018 βάσει του Ν. 

4412/2016», η οποία έχε αναλυτικά ως εξής: 
 

        «Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αντίστοιχα των Ν.Π.∆.∆., είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 

λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: παρ.(ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση 

των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήµονες». 

Παράλληλα κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τµ. 138/2014, 191, 

75/2013 κ.α.) η Οικονοµική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο 

διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ασκώντας η ίδια τις αρµοδιότητες της τελευταίας, 
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διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο 

γνωµοδοτική όσο και αποφασιστική αρµοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η 

συγκρότηση επιτροπών (γνωµοδοτικών οργάνων) για το έτος 2017 βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 221 αυτού.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.1,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016:  

«1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 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,  

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 ∆ηµοσίων 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 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. 

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις 

του ως άνω νόµου. 

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

Μη.Π.Υ.∆η.Συ. του άρθρου 344». 

11ε 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 (A' 226). 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των µελών µετά από 

κλήρωση. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά µε το Μη.Π.Υ.∆η.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.» 
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Σύµφωνα µε την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. ε 

της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

προσφορών είναι τριµελής ή πενταµελής. 

Για την επιλογή των µελών του εν λόγω οργάνου, µε στόχο τη διατύπωση εµπεριστατωµένης, τεχνικά άρτιας 

και αµερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το 

γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη 

σχετική εµπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν 

λόγω συλλογικού οργάνου. 

Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Οργανισµό Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας 

& στο ∆ήµο ανά κλάδο/ειδικότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµεθα τη συγκρότηση ετήσιας τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και 

αξιολόγησης υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για το έτος 2018 βάσει του Ν. 

4412/16, µετά των αναπληρωµατικών µελών της, ως εξής: 

 ……………………….., (υπάλληλος του…… κλάδου ………….), αναπληρούµενο από ………………………., 

(υπάλληλος του………….κλάδου ………) . 

 ……………………….., (υπάλληλος του…… κλάδου ………….), αναπληρούµενο από ………………………., 

(υπάλληλος του………….κλάδου ………) . 

 ……………………….., (υπάλληλος του…… κλάδου ………….), αναπληρούµενο από ………………………., 

(υπάλληλος του………….κλάδου ………) . 

 
 

Εφόσον το όργανο συγκροτείται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν 

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

 

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 ∆ιενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,  

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης 
καινοτοµίας θα διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για 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, 

 Γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΟΠΑΝ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ) 

  

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΣΥΡΙΚΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  

2 ΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 

3 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ - ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

4 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΧΑΪ∆Ω – ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

6 ΛΕΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

7 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

8 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

9 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

10 ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

11 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

12 ΤΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) 

13 ΡΩΣΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
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14 ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

15 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

17 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

18 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

19 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20 ∆ΗΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

21 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

22 ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

23 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

24 ΚΟΥΜΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

25 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

26 ΜΕΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

27 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

28 ΝΤΕΡΑΝΤΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

29 ΠΑΤΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

30 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

31 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

32 ΤΕΛΛΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

33 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

34 ΤΣΑΜΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

35 ΦΑΤΣΙΛΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

36 ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

  

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

       

 

Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος και προτείνει ως µέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών 

και αξιολόγησης υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για το έτος 2018 ως 
εξής: 
  

1. Την κ. Συρικέλλα Βασιλική (υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου, ΤΕ βιβλιοθηκονοµίας), 
αναπληρούµενη από την κ. ∆ήµα Πηνελόπη (υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου, κλάδου ΠΕ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής), 

2. Τον κ. Ρίζο Κωνσταντίνο-Αλέξανδρο (υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής), αναπληρούµενο από τον κ. Αναστασόπουλο ∆ηµήτριο (υπάλληλο του Νοµικού 

Προσώπου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής), και  

3. Τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη (υπάλληλο του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής του ∆ήµου  κλάδου ΠΕ Πληροφορικής), αναπληρούµενο από τον κ. Κουσουνή Άγγελο 

(υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων). 

 

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: 

1. την  υπ΄αρ. πρωτ. 100/19-01-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
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3. Τη σχετική νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τµ. 138/2014, 191, 

75/2013 κ.α.) η Οικονοµική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υποκαθιστά ένα 

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ασκώντας η ίδια τις 
αρµοδιότητες της τελευταίας 

4. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

5. το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016 

6. τον ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» 
7. το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (A' 226) 

8. το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016 

9. το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016 

10. την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 

ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, ότι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών είναι τριµελής ή πενταµελής 

11. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Νοµικό Πρόσωπο και στον ∆ήµο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 
   

1. Συγκροτεί ετήσια τριµελή Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης 

υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για το οικ. έτος 2018 

βάσει του Ν. 4412/16, µετά των αναπληρωµατικών µελών της, ως εξής: 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Συρικέλλα  Βασιλική Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου, 

κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας 

 

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως της ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 ∆ιενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,  

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή της στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύµπραξης καινοτοµίας θα διαπραγµατεύονται µε της προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για 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, 

 Γνωµοδότηση για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

 Γνωµοδότηση στο στάδιο της εκτέλεσης για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και 
ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε της τροποποίησης της σύµβασης και 
της έκπτωσης του αναδόχου. 

Α/Α Τακτικά µέλη Ιδιότητα 

1 Συρικέλλα Βασιλική  Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας 

2 
Ρίζος Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Υπάλληλος του Νοµικού 

Προσώπου,  
ΠΕ  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

3 Παπαδόπουλος Ιωάννης Υπάλληλος του ∆ήµου ΠΕ Πληροφορικής 

 Αναπληρωµατικά Μέλη  

1 ∆ήµα Πηνελόπη Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

2 
Αναστασόπουλος ∆ηµήτριος Υπάλληλος του Νοµικού 

Προσώπου 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

3 Κουσουνής Άγγελος Υπάλληλος του ∆ήµου ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 
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3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που 

δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από 

το ίδιο όργανο. 

4.  Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη του οργάνου. 

 

 

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.  Πολυξένη Κάκκου 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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