
  

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 6/2022 Συνεδρίασης 

 της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

  
  Αριθ. απόφασης                                                        Περίληψη 

      16/2022                                        «συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.» 

 
            Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ.  «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 

Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», την Τρίτη  3 Μαΐου 2022  και ώρα 11.00 συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή  μετά από την υπ’ αριθ.πρωτ. 

΄2658/21.4.2022  έγγραφη 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. 

 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων 

του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

και με το με αρ. πρωτ.: 7336/16-11-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-

ΥΔ4) «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία  των Δήμων, κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών 

μελών βρέθηκαν  παρόντα (3)  τακτικά μέλη . 

 
 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: κ. Εμμανουήλ Κωστάκης (Πρόεδρος) και  τους κ.κ. Αναστασία 

Αδαμοπούλου και Ευάγγελο Ανδρεάδη. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: κ.κ. Ευγενία Στόλη και Δημήτριο Θεμιστοκλέους. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : «ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού –ΕΔΔ-,  του Ανοικτού Άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.», για ένα έτος, συνολικού ποσού 272.775,15 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»». 

 

   Συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ-, Ανοικτού Άνω των 

ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.», η οποία θα αποτελείται από τους : 

 

 

ΑΔΑ: 6ΖΧ0ΟΛΨΦ-Ρ5Β



  

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Ζάχαρης 
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό Α΄      (Πρόεδρος) 

Ανατολή Σαμπλίδου 
ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό  Α΄ 

Ιορδάνης Καρακασίδης  
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό A΄ 

Αλεξάνδρα Ιωσηφίδου  
Π.Ε. Κ.Φ.Α. με βαθμό  A΄ 

Δημήτριος Παπαδόπουλος 
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό A΄ 

Ελένη Καρακασίδου  
Δ.Ε. 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. 

Tα μέλη όλων των Επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες Διαγωνισμών 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη 

Επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, εξέτασης 

ενστάσεων και παρακολούθησης - παραλαβής), εφόσον υπερβαίνουν το ποσό 

των 150.000 ευρώ ανά Διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση 

Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ.1 παρ.1 περ.ια' και αρ.19 του ν.3213/2003 αντίστοιχα. 

    Παρακαλούμε την Ε.Ε. να εγκρίνει:  

την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ- του Ανοικτού Άνω των ορίων 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία 

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.». 

 

.    Η  εκτελεστική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ-, του 

Ανοικτού Άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.», η οποία θα αποτελείται από τους : 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Ζάχαρης 
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό Α΄      (Πρόεδρος) 

Ανατολή Σαμπλίδου 
ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό  Α΄ 

Ιορδάνης Καρακασίδης  
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό A΄ 

Αλεξάνδρα Ιωσηφίδου  
Π.Ε. Κ.Φ.Α. με βαθμό  A΄ 

Δημήτριος Παπαδόπουλος 
ΠΕ Κ.Φ.Α, με βαθμό A΄ 

Ελένη Καρακασίδου  
Δ.Ε. Διοικητικού με βαθμό  Α΄ 

ΑΔΑ: 6ΖΧ0ΟΛΨΦ-Ρ5Β



  

 

  Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό – 16  - και δημοσιεύθηκε την 4/5/2022. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:      

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
                                                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                                                                                                                                                                                                                                               

ΑΔΑ: 6ΖΧ0ΟΛΨΦ-Ρ5Β
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