
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                        Περίληψη 
  21/2019                                                  ΄                       «Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις     
                                                                                                      διατάξεις του Ν. 4412/2016» 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -7- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 
Παρακαλούμε όπως μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή 

συνεδρίαση σας συμπεριλάβετε και το θέμα :  Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 221 του  Ν. 4412/2016 » 
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      Έχοντας υπόψη: 
 
   Ι) Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 ΄ του Ν. 3852/2010 «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου 

ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

   ΙΙ) Τις διατάξεις του άρθρου  221 του  Ν. 4412/2016 περ.11 «.Στις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών ….. ισχύουν και τα 

ακόλουθα:…. 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό 

εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους 

του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες …. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 

ειδικότητα.  

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση 

της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη 

αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής. 

γ) 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).» 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης 

των μελών μετά από κλήρωση.  

    Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής 

πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 
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  ΙΙΙ) Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, παρακαλoύμε στην προσεχή συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου να  συγκροτήσετε τις παρακάτω επιτροπές, με ετήσια 

διάρκεια, από τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων του νομικού μας 

προσώπου. 

 Α. 
1.  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για 

το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών. 

 

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τη 

Δ/νση Παιδικής Αγωγής (συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου θέρμανσης, τροφίμων & 

γάλακτος των εργαζομένων). 

 

3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τη 

Δ/νση Άθλησης (συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης και γάλακτος 

των εργαζομένων). 

 
Β. 

1. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα  Διοικητικών-

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

2.  Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για την Δ/νση Παιδικής Αγωγής 

      3.  Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για τη Δ/νση  Άθλησης 

 
    Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής 

πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.  

 Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση 

των ανωτέρω επιτροπών το νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από το Δήμο 

Καλλιθέας τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής. 

 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 ΄ του Ν. 3852/2010 «Το δημοτικό συμβούλιο     

 αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο…..   
           3.Τις διατάξεις του άρθρου  221 του  Ν. 4412/2016 περ.11 
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           4.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
 
 

Εγκρίνει τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών: 

Α.  
1.  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το 

αυτοτελές τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τη 

δ/νση Παιδικής Αγωγής (συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου θέρμανσης, τροφίμων & 

γάλακτος των εργαζομένων). 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΜΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 

ΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

 

3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τη 

δ/νση ΄Αθλησης (συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης & γάλακτος 

εργαζομένων). 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Β. 

1.  Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα  Διοικητικών-

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΟΥΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΠΟΔΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

2.    Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για την δ/νση Παιδικής Αγωγής 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΚΟΜΥΤΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΕΜΠΡΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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3. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για την δ/νσης Άθλησης 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

    Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής 

πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.  

 Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση 

των ανωτέρω επιτροπών το νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από το Δήμο 

Καλλιθέας τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -21- και δημοσιεύθηκε την 14/03/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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