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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 27 /2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 257
Θέμα: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών –
προμηθειών Έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης στις
11:00 και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 23902/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α.
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’
1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα:
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε, δια περιφοράς, τα μέλη για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
κατόπιν της από 16-12-2020 εισήγησης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, προτείνοντας
την έγκρισή της όπως παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: όπως ισχύει «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:: […]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων,
τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα,
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1-4 και 6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«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 γνωμοδοτικών
οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
5.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 Διοικητικής Διαδικασίας», 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.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8.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) […] ε) 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).
Επιπλέον, σύμφωνα με 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.»
Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου, προτείνεται η
συγκρότηση από την Οικονομική Επιτροπή των Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιώνπρομηθειών Έτους 2021, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των
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οργάνων (επιτροπών κλπ) και τη διάρκεια της, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ως εξής:
Α.1. Η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, για το οικονομικό Έτος 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη για:

την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων ανταλλακτικών οχημάτων , λιπαντικών ελαστικών καυσίμων
(κίνησης –θέρμανσης),κάδων απορ/των, σαρώθρων λοιπού εξοπλισμού υλικών και μηχανημάτων του τμήματος
καθ/τας και Δ/νσης περιβάλλοντος, καλαθιών καθαριότητας, καροτσιών οδοκαθαριστών και κολωνακίων.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΔΙΠΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΕΛΟΣ

Α.2. Η συγκρότηση Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, για το οικονομικό Έτος 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη για:

την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης, Φωτ/κών μηχανημάτων, βιβλίων, εποπτικών ειδών, αθλητικού
υλικού, ειδών καθαριότητας ,παροχές σε είδος προσωπικού, τροφίμων για παιδικούς σταθμούς, οικοδομικών υλικών,
σιδήρου, ξυλείας, ασφαλτικού υλικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλης προμήθειας που δεν περιγράφεται στη παραπάνω κατηγορία.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ
ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΔΡΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΤΟΠ/ΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ
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Β.
Η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για το οικονομικό Έτος 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΚΑΤΡΑΝΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

3.

ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την από 16-12-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020
και
κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και
Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων]η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α.1. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, οικονομικού Έτους 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη
για:

την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων ανταλλακτικών οχημάτων , λιπαντικών ελαστικών καυσίμων
(κίνησης –θέρμανσης),κάδων απορ/των, σαρώθρων λοιπού εξοπλισμού υλικών και μηχανημάτων του τμήματος
καθ/τας και Δ/νσης περιβάλλοντος, καλαθιών καθαριότητας, καροτσιών οδοκαθαριστών και κολωνακίων.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΝ55ΩΗ3-5ΘΞ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΔΙΠΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΜΕΛΟΣ

Α.2. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, για το οικονομικό Έτος 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη για:
την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης, Φωτ/κών μηχανημάτων, βιβλίων, εποπτικών ειδών, αθλητικού



υλικού, ειδών καθαριότητας ,παροχές σε είδος προσωπικού, τροφίμων για παιδικούς σταθμούς, οικοδομικών υλικών,
σιδήρου, ξυλείας, ασφαλτικού υλικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλης προμήθειας που δεν περιγράφεται στη παραπάνω κατηγορία.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΔΡΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΕ ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΤΟΠ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

Β.
Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για το οικονομικό Έτος 2021, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ ΚΑΘ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΝ55ΩΗ3-5ΘΞ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

4.

ΚΑΤΡΑΝΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

6.

ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές συγκροτούνται σε ετήσια βάση, με ισχύ από την ημερομηνία λήψης της απόφασης και μέχρι
την έκδοση της νέας απόφασης του επόμενου έτους, οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο (άρθρο 221 παρ. 3 του
Ν.4412/2016.)
Ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του κάθε συλλογικού οργάνου (επιτροπής) είναι το πρώτο τακτικό μέλος και ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος του κάθε συλλογικού οργάνου (επιτροπής) το πρώτο Αναπληρωματικό μέλος (παρ.6, άρθρο 221 του Ν.
4412/2016 & του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 ΚΔΔ).

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

