
                            
                          

                       

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

             Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 1/2023 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  6/2023 

                               

 
 

Την Δευτέρα 16/1/2023 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 82/11-1-2023 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

συμμετείχαν εννέα (9) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Ματίνα Ζούλια 

2. Ισμήνη Παραδέλλη 2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Μαρία Δημητριάδου 3. Ειρήνη Κουμουτσέα 

4. Μιχάλης Χατζής 4. Κλεονίκη (Κλαίρη) Γαρούφη 

5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 5. Γιώργος Γουνελάς 

6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 6. Βαρβάρα Κοσμάτου 

7. Μαρία Πατσαρίση   

8. Νίκος Πατσιαβούρας   

9. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

10. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)   

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για 

την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση Προέδρου 

περί ορισμού τής.  
 

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) για το έτος 

2023. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού κος Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 περί κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΔΚΚ).  

2. Τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις 

οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει 
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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. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

σύμφωνα με τις οποίες τα  

α) Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχουν τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες:  

 να αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

 να ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

 να ελέγχουν και να αξιολογούν τις προσφορές,  

 στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου 

ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,  

 να 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,  

 να γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
 

β) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή 

πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά 

από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.) σύμφωνα με 

την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο 

της ανάθεσης και εκτέλεσης (άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ. 38 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).  

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, στις 

οποίες 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. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» με τις οποίες 

προστίθεται:  

α) πρώτο εδάφιο στην περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ως εξής:  

«Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)», 

β) περίπτωση στ' στην παράγραφο 11 του άρθρου 221 ως εξής:  

“Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους 

που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό 
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ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.”  

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η 

απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, 

χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.  

7. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών έτους 2023 των υπηρεσιών του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, σύμφωνα με το Ν.4412/16 για τη διεξαγωγή 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Όσον αφορά στην επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκύπτει ότι είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του Δήμου να διενεργήσει κλήρωση ή να ορίσει μέλη των επιτροπών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τις 

επιτροπές να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και τις απαραίτητες γνώσεις για 

να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των εν λόγω 

συλλογικών οργάνων και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και 

αμερόληπτη κρίση, κρίνεται σκόπιμο να οριστούν. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) 
 

 Από όλες τις παραπάνω επιτροπές, το πρώτο τακτικό μέλος θα εκτελεί χρέη Προέδρου 

και συντονιστή της επιτροπής και το τρίτο τακτικό μέλος θα εκτελεί χρέη γραμματέα της 

επιτροπής.  

 Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών, λήγει 31/12/2023 με την συγκρότηση νέων επιτροπών 

για το έτος 2024. 

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 3 του Ν.4412/2016: “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”.  

 Επιπρόσθετα όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις ορίζεται ότι η αξιολόγηση 

προσφορών, η σύνταξη, η υπογραφή της σχετικής γνωμοδότησης καθώς και η 

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

διενεργείται από το συντάκτη της τεχνικής περιγραφής/ μελέτης.  
 

Προτείνεται όπως το Δ.Σ. αποφασίσει να συγκροτηθούν οι Επιτροπές του Δ.Ο.Π.Α.Π.  για 

το έτος 2023, ως εξής :                                                                                           

Α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υλικών, προμηθειών για το έτος 2023 

(3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

i. Σταυρούλα Σκιάνη  i. Ηλιάνα Μπεχράκη  

ii. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος  ii. Μαρία Τσιάτσιου  

iii. Στυλιανός Οικονόμου  iii. Κωνσταντίνος Κρασώνης  
 

Β) Επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2023 (3 τακτικά και 3 

αναπληρωματικά). 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
i. Ηλιάνα Μπεχράκη  i. Ερμόλαος Χατζηβασιλείου  

ii. Κωνσταντίνος Γεωργάκας  ii. Ανδρέας Γαλανός  

iii. Λουκάς Βλάχος  iii. Κων/νος Πετρόπουλος 
 

Γ) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης  προσφορών αυτών για 

υπηρεσίες για το έτος 2023 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
i. Χρήστος Γιωτόπουλος  i. Παναγιώτης Νικολούδης  

ii. Ευαγγελία Τραμπάκουλα  ii. Σταυρούλα Σκιάνη  

iii. Γιώργος Ξένος  iii. Ευσταθία Νούμτα  
 

Δ) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών αυτών για 

προμήθειες για το έτος 2023 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

i. Παναγιώτης Νικολούδης  i. Γιώργος Ξένος  

ii. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος  ii. Γεωργία Παπανικολάου  

iii. Στυλιανός Οικονόμου  iii. Λουκάς Βλάχος  
 

Ε) Επιτροπή ενστάσεων για το έτος 2023 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά). 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

i. Παναγιώτης Νικολούδης i. Λουκάς Βλάχος 

ii. Κωνσταντίνος Κρασώνης  ii. Μαρία Τσιάτσιου  

iii. Χρήστος Γιωτόπουλος  iii. Αγλαΐα Ανδρόγλου  

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει,  την συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) για το 

έτος 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  6/2023 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

Μιχάλης Υφαντής Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Νίκος Πατσιαβούρας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός  
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