
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.10/2019 

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

 
Αρ. Απόφασης                                                       Περίληψη 
69/2019                                              «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών  
                               & ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
                                             αναδόχου για την εργασία “Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
                                                                   εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 23 Απριλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.2819/19-04-2019 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 -3- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

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, 
Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Ευτυχία Λαδά, Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης 
Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, 
Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος και 
Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης 
Βασσάλος, Αγγελική Απέργη και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., όπως συμπεριλάβετε και 

το θέμα που αφορά στον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών καθώς και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών», για ένα έτος, 

συνολικού ποσού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.» 

 
    Επειδή oι υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια 

υποχρέωση, το νομικό πρόσωπο φυσικά δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με 

την ανάλογη τεχνογνωσία,  προφανώς η συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών, πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό 

συνεργάτη.  

    Παρακαλούμε το Δ.Σ. να εγκρίνει:  

1)  την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών  

2) την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών» 

1. Η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την 
εκτέλεση της εργασίας  «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών»  αποτελούμενη από 
τους  : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Ζάχαρης 
 

Παναγιώτα Χαμάκου 

 

Ιωάννης Κορδούτης (Πρόεδρος) 

 

Καρβούνη Αγγελική 

Ματθαίος Χρυσαφάκης  

 

Λεβισιανού Δήμητρα 

  
   Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά μέλη δεν ακολουθεί 
οριζόντια αντιστοίχιση αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε  
τακτικό. 
 
    Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ 
ομοιόβαθμων ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 

2. Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για το διαγωνισμό της εργασίας  
«Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
κολυμβητικών δεξαμενών»  αποτελούμενη από τους  : 
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   ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αχιλλέας Δεμέναγας 

 

 Ελένη Καρακασίδου     

 

Ανατολή  Σαμπλίδου (Πρόεδρος) Ιωσηφίδου Αλεξάνδρα 

Ελένη Συμεωνίδου 
 

Μαυρογιάννης Αθανάσιος 

 
 
   Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά μέλη δεν ακολουθεί 
οριζόντια αντιστοίχιση αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε  
τακτικό. 
 
    Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ 
ομοιόβαθμων ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 

   

 
 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 γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

            

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

Εγκρίνει, 
 
1ον   την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

  

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Κορδούτης (Πρόεδρος) 

 

Καρβούνη Αγγελική 

Ιωάννης Ζάχαρης 
 

Παναγιώτα Χαμάκου 

 

Ματθαίος Χρυσαφάκης  

 

Λεβισιανού Δήμητρα 

 

 

2ον την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών» 

ΑΔΑ: 6Υ93ΟΛΨΦ-Χ8Ο



 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ανατολή  Σαμπλίδου (Πρόεδρος) Ιωσηφίδου Αλεξάνδρα 

Αχιλλέας Δεμέναγας 

 

 Ελένη Καρακασίδου     

 

Ελένη Συμεωνίδου 
 

Μαυρογιάννης Αθανάσιος 

 
 
  
     Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά μέλη δεν ακολουθεί 
οριζόντια αντιστοίχιση αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε  
τακτικό. 
 
    Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ 
ομοιόβαθμων ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -69- και δημοσιεύθηκε την 25/04/2019. 

 
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  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ  

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΜΩΫΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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