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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 370/2014 
 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014.  

 
Θέμα 24o  

Εισήγηση περί έγκρισης πρακτικού που αφορά στη συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών της 
ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κουλελή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2012 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010). 
2. Το ΠΔ145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.α/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011) και ισχύει. 

3. Το Ν.2362/1995 «Περί κώδικα δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.α/27-11-1995) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3871/2010 
«Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α'/17-08-2010). 

4. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/τ.α/1995). 

5. Το ΠΔ118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.α/2007). 
6. Το Ν.2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.α/9-4-

1999). 
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α/13-07-2010). 

8. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Ν.4024/2011 
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«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/τ.α/27-10-2011). 

9. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/τ.β/7-11-2011). 

10. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

11. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

12. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011, Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός τους με 
κλήρωση» και  

13. Την ανάγκη συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την με αρ.πρωτ. οικ.22315 / 31-01-2014 Γνωστοποίηση με θέμα: «Διενέργεια κλήρωσης για 
τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής». 

15. Το από 05-02-2014 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων για τη συγκρότηση 
γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής  

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά 
της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους σύμφωνα με το οποίο: 
 
Σε πρώτο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 5μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. 
Από τη κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
β) Γραμματέας ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
γ) Μέλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 
δ) Μέλος ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
ε) Μέλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και κατά σειρά κλήρωσης ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν τα εξής: 
α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟΡΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΦΟΥΣΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
δ) Αναπληρωματικό Μέλος ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ 
ε) Αναπληρωματικό Μέλος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 
Σε δεύτερο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 3μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 
Από τη κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
β) Γραμματέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
γ) Μέλος ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
και κατά σειρά κλήρωσης, ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν τα εξής: 
α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 
Σε τρίτο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 3μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και 
προσφυγών του Ν.3886/2010. 
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Από την κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
β) Γραμματέας ΣΕΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 
γ) Μέλος ΜΠΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
και κατά σειρά κλήρωσης, ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν οι εξής: 
α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΠΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικού μέλους ή μελών της επιτροπής θα πρέπει οι 
κωλυόμενοι, με ευθύνη τους, να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους. 
 
Με ευθύνη του Κου Γεώργιου Κουλελή (Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών) θα ειδοποιηθούν 
αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 
 
Το παρόν πρακτικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του 
μέλους του συλλογικού οργάνου.. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση πρακτικού που αφορά στη συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά 
της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους σύμφωνα με το οποίο: 
 
Σε πρώτο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 5μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. 
Από τη κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
β) Γραμματέας ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
γ) Μέλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 
δ) Μέλος ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
ε) Μέλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και κατά σειρά κλήρωσης ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν τα εξής: 
α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟΡΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΦΟΥΣΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
δ) Αναπληρωματικό Μέλος ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ 
ε) Αναπληρωματικό Μέλος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΜΟΥΡΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 
Σε δεύτερο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 3μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 
Από τη κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
β) Γραμματέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
γ) Μέλος ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
και κατά σειρά κλήρωσης, ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν τα εξής: 
α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 
Σε τρίτο στάδιο διενεργήθηκε η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της 3μελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και 
προσφυγών του Ν.3886/2010. 
Από την κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά ως τακτικά μέλη οι παρακάτω: 
α) Πρόεδρος ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
β) Γραμματέας ΣΕΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 
γ) Μέλος ΜΠΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
και κατά σειρά κλήρωσης, ως αναπληρωματικά μέλη προέκυψαν οι εξής: 
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α) Αναπληρωτής Πρόεδρος ΠΕΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
β) Αναπληρωτής Γραμματέας ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
γ) Αναπληρωματικό Μέλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικού μέλους ή μελών της επιτροπής θα πρέπει οι 
κωλυόμενοι, με ευθύνη τους, να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους. 
 
Με ευθύνη του Κου Γεώργιου Κουλελή (Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών) θα ειδοποιηθούν 
αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 
 
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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