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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 2 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 13 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 27/02/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από την με  αρ.  πρ.:  451/  21.02.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 10 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                   Παρόντες                                 Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Δάβαρη Ελένη

                 Γουργούλης Κωνσταντίνος                                                         Δερματάς Ιωάννης

                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                                    Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία

                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                       Παπασταθόπουλος Λεωνίδας

                 Χίρτογλου Δημήτρης                                                                   Νικολακοπούλου Βασιλική

                 Μάλαμας Αλέξανδρος  

                 Διακογιάννης Πέτρος

                 Κανιώρης Νικόλαος                 

                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  

                 Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)               

                  

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών –

αξιολόγησης προσφορών για σύναψη
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του 

Ν. 4412/2016”

ΑΔΑ: 64ΕΤΟΛΘΒ-ΓΔΠ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 Πριν τη ψήφιση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

 Πριν τη ψήφιση επί του 12ου θέματος η.Δ., προσήλθε ο κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας.

 Το 4ο Θέμα Η.Δ. κρατείται .

 Το 4ο Θέμα Η.Δ. συζητήθηκε τελευταίο.

  Πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου Θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και 
Δερματάς Ιωάννης.

 Στην συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Τσαγκάρης Βασίλειος,  Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας 
Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.) και ο κ.Γκιζιώτης Ανδρέας,  επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Επί του 7ου θέματος Η.Δ.
                                             

ΘΕΜΑ   :  “Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών   για   τη
σύναψη   δημοσίων   συμβάσεων   παροχής γενικών   υπηρεσιών   για   το   έτος  2020  βάσει  του  Ν.

4412/16”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:   
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
α. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99
β. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (A' 226) και ειδικότερα αυτές του άρθρου 26 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
δ. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 22

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  απαιτείται  η  συγκρότηση
επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2019 βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα
αποφαινόμενα 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.
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Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.» 
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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.»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «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 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 τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 κρίνεται σκόπιμη η
τριμελής  σύνθεση  αυτής,  ήτοι  αποτελούμενη  από υπαλλήλους  που  υπηρετούν  με  οποιαδήποτε  σχέση
εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό.

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. 

Κατόπιν, των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης  υποβαλλόμενων  προσφορών  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  παροχής  γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/16, αποτελούμενη από τους:

1 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ με αναπληρωματικό μέλος την ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2.  ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αναπληρωματικό μέλος την ΜΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3.  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με αναπληρωματικό μέλος την ΡΟΥΜΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Σε υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις αντικαθιστάτε από έναν υπάλληλο του Δήμου Αγίας
Παρασκευής  με τον αναπληρωματικό του.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών για σύναψη δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016 και ορίζει τους κάτωθι
υπαλλήλους του Οργανισμού:

1 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ με αναπληρωματικό μέλος την ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
2.  ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με αναπληρωματικό μέλος την ΜΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.
3.  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με αναπληρωματικό μέλος την ΡΟΥΜΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.
Σε  υπηρεσίες  που  απαιτούνται  εξειδικευμένες  γνώσεις  αντικαθιστάτε  από  έναν  υπάλληλο  του  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής  με τον αναπληρωματικό του.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 13 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
             Παπασπύρος Σπυρίδων                                      Γουργούλης Κωνσταντίνος, Κωβαίος Γεώργιος, Βλαχογιάννη Μαρία,
                                                                                               Χίρτογλου Δημήτριος, Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος,
                                                                                               Κανιώρης Νικόλαος, Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                               Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.), Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
 

 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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