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Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 119/2022 Περίληψη 

«Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας 

με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 12799/17-03-2022 
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 διαμορφώθηκε με το 
άρθρο 102 του Ν. 4876/2021. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) και την 72η εγκύκλιο /17-1-
2022 (ΑΔΑ:6OXY46ΜΤΛ6-07Θ) 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 εννέα (9) τακτικά μέλη. 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος)  
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 
* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν δύο 
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως παρατηρητής, ο κ. 

Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της παράταξης Προοδευτική 
Ενότητα Καλλιθέας. 
 
 Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και συμμετείχε 
μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας 
κ. Δεληασλανίδης Δημήτριος. 
  
 Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.:  12060/14-03-2022 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο 
έχει ως εξής: 

 

Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως συμπεριλάβετε 

ΑΔΑ: ΩΝ9ΞΩΕΚ-ΙΞΛ



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, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
          για την διεξαγωγή της ανοικτής κάτω των ορίων ηλεκτρονικής  διαγωνιστικής διαδικασίας με 
τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑKΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική 
Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας  γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στην ΟΜΑΔΑ, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 79.302,96 με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ). 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
  

Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την διεξαγωγή 
διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑKΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός 
Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Καλλιθέας  γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καλλιθέας», η οποία θα αποτελείται από τους: 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Περαμερίτη Αναστάσιο 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ 
(Πρόεδρος) 

Μπενάκη Βασιλική 
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄ 
 

Καλογήρου Δημήτριο 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄ 

Δεικτάκη Παναγιώτα 
ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ 

Κουρουνιώτη Ασπασία 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α΄ 

Πολυχρονοπούλου Αικατερίνη 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 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. 
 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

 
       ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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