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Απόφαση 1/2020 

 
 

Εκ του υπ΄αριθμ. 1/15-01-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
1ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπών 
βάση του Ν. 4412/2016: α) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων β) Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών δ)Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών»». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του ΝΠΔΔ 
«Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ αριθμ. 
1/02-01-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των 
μελών  αυτού, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(6) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. 

2 Καραβάς Αργύριος 
Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 2 Μπασινάς Κηρύκος Μέλος Δ.Σ. 

3 Βελέντζας Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. 3 Κρόκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ. 4 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 5 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

     
 

   
 

Τα οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και 
νόμιμα ειδοποιήθηκαν 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός για την τήρηση των 
πρακτικών.                                                       
 
 
 



 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

 Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 όπως έχει καταρτισθεί με την υπ’ αριθμ. 
56/2019 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 11/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας. 

 Το υπ. αριθμ. πρωτ.: 2/86541/0026/24-11-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με θέμα:« Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» 

 Το ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019 περί κατάρτισης Προϋπολογισμού 2020 

 Το Π.Δ. 270/81 

 Τον Ν. 3463/2016 

 Τον Ν. 3130/2003 

 Τον Ν. 4412/2016 

 Το Π.Δ. 80/2016 

 Τον Ν. 4555/2018 

 Την ανάγκη ανάδειξης  μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών και ορισμού Προέδρων και 
αναπληρωτών τους από τα μέλη του Δ.Σ.  

 Το με αριθμ. πρωτ. 1/15-1-2020 πρακτικό κλήρωσης 
 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
Σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά με τις Επιτροπές, οι οποίες είναι τριμελείς και ορίζονται από το 
Δ.Σ.: 

α) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 
Αρμοδιότητα της ανωτέρω επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον 
Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. (περ. η, 
παρ. 1, άρθρο 221 του Ν.4412/2016).  
        Αρμοδιότητες: 
 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις  

και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής  
και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη  
σχετική απόφαση. 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).  

β) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 
Η διενέργεια διαγωνισμών και η αξιολόγηση προσφορών πραγματοποιείται από επιτροπές. Οι 
επιτροπές είναι γνωμοδοτικά όργανα που συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και τον Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 
Αρμοδιότητες σε ότι αφορά τις προμήθειες-υπηρεσίες: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
 γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 



Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της παραλαβής των σωστών υλικών των ΟΤΑ διενεργείται από την 
επιτροπή παραλαβής βάσει της σύμβασης στην οποία ορίζεται ο ακριβής τρόπος και ο χρόνος. 
Αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

 Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή των υλικών με αντίστοιχη εφαρμογή των άρθρων 206 
έως 215, 

 Εισήγηση 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, 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

 Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
 Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής. 

δ) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 
Αρμοδιότητα της ανωτέρω επιτροπής είναι η παραλαβή της υπηρεσίας (περ. δ, παρ. 11, άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016), η γνωμοδότηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και 
ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και 
έκπτωσης του αναδόχου (περ. ζ, παρ. 1, άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 
Αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδότηση  για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του 
συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου, 

 Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 219 
& 220  

 Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 
 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
  
Τα μέλη του Δ.Σ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση: 
 
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α 
 
Ορίζουν τις ανωτέρω Επιτροπές για το οικ. Έτος 2020 ως ακολούθως: 
 
Α. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ 

     
Β. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 



 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΜΑΜΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΕΛΟΣ 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

 
Γ. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ 

 
Δ. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΜΕΛΟΣ 

3 ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΟΣ 

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

3 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
      
     Τσούμαρης Δημήτριος 


