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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 46/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας
Περίληψη
«Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των
ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 55083/03-122021 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)
(εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) και την 67η εγκύκλιο /23-11-2021
(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά μέλη και τρία (3)
αναπληρωματικά (με δικαίωμα ψήφου).
ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) – δια ζώσης
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) – δια ζώσης
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) – δια ζώσης
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – με τηλεδιάσκεψη
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-δια ζώσης
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-δια ζώσης
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) – δια ζώσης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) - με τηλεδιάσκεψη
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληρωματικός) – με τηλεδιάσκεψη
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τέσσερα
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και
νόμιμα καλέστηκαν.
Το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε μετά από το 8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ακολούθησε η συζήτηση του 10ου, του 9ου και του 11ου και μετά η συζήτηση του 13ου και
των υπολοίπων θεμάτων με τη σειρά αναγραφής τους στην πρόσκληση.
Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
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1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 53513/26-11-2021 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο
έχει ως εξής:

Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως
συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά
με τον ορισμό του Γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του
Ν.3852/1010, για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων), ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΈΝΩΝ
ΑΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016)
4.- Την περίπτωση Γ «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ του Ν.
3213/2003» της με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23/7/2020 (ΑΔΑ:6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ)
εγκυκλίου του τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης κα Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών με
την οποία παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης των υπαλλήλων που υποχρεούνται σε
υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για τη διεξαγωγή
της ανοικτής (άνω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», η οποία θα αποτελείται από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ρυμενίδη Γεώργιο
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄
(Πρόεδρος)
Αλεβίζο Ιωάννη
ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄
Αθανασίου Λεωνίδα
ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τσιβιλτίδη Κων/νο
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄
Μαυρίδης Αθανάσιος
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄
Ατσάρο Αλέξιο
ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄

Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την 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.
Τα τακτικά μέλη της επιτροπής έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν (αρχική), Δήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους.
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Τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής έχουν υποχρέωση αντίστοιχων δηλώσεων,
εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις, και η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας
προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου.
Ο υπόχρεος υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) κάθε έτος, εφόσον
διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενος έτος. Η υποχρέωση υποβολής της Δ.Π.Κ. ισχύει για
ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου και αφορά στο αμέσως επόμενο
ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με αποδεικτικό επίδοσης.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

