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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538 

            213 20 63 776 
  

 Συνεδρίαση 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 292/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-02-
2020. 

 
Θέμα 6ο  

Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών 
και εργασιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
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3. Τη με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄/09-04-1999). 

5. Τον 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). 

6. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«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). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 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). 

9. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

10. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 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». 

11. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-11-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός τους με κλήρωση». 

12. Το με αρ. πρωτ. 88156/31-01-20 έγγραφο του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας αττικής περί λειτουργίας επιτροπών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής. 

13. Την ανάγκη συγκρότησης των εν θέματι αναφερομένων επιτροπών για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και των κοινών υπηρεσιών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

14. Τη με αρ. πρωτ. 96424/04-02-20 Γνωστοποίηση με θέμα «Διενέργεια κλήρωσης για τη 
συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών 
υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». 

15. Το από 7-02-2020 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το οποίο 
την       7-02-2020 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο με τη διαδικασία της κλήρωσης 
από τον κο Μπεκούλη Χρήστο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών) παρουσία της κας 
Βαζακοπούλου Μαρίας (Προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών) και της κας Ράππου 
Αγγελικής (Υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών), κληρώθηκαν για την: 

 

     Α) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
των Γραφείων: α) Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων και β) Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων και των 
Τμημάτων:   α) Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων β) Τοπογραφίας, Εποικισμού και 
Αναδασμού Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και γ) Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Στελλάτος Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
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3. Νικολάου Φιορένια, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
 
     και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βερύκιος Γεράσιμος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2. Φίλιππα Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
3. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ  
 

     Β) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και των Τμημάτων: α) Πληροφορικής Π. 
Ε. Πειραιώς με αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και β) του Τμήματος Αθλητισμού και 
Πολιτισμού  Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Αλιμπέρτη Βαρβάρα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Κυρατζόγλου Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 

 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
3. Κλεογένη Ειρήνη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
 
       Γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων και των 
Τμημάτων α) Αλιείας Π. Ε. Νήσων και β) Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων 
καθώς και του Γραφείου Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών 
(Π.ΑΜ.- Π.Σ.Ε.Α.) Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Μπαξεβανάκη Ιωάννα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
2. Μαρούλη Ευφημία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
3. Χανιώτης Εμμανουήλ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 

 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Παληογιάννη Άννα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
2. Δάκου Χριστίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Μακράκος Παναγιώτης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 

 
      
        Πρόεδρος των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
 
      Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και οι 
γραμματείς των Επιτροπών δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις των επιτροπών, αν και 
έχουν προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας ή εφόσον βρίσκονται 
σε προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη και οι γραμματείς που 
απαρτίζουν τις εν λόγω επιτροπές, οφείλουν να προγραμματίζουν τις ετήσιες άδειες τους, έτσι 
ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης των Επιτροπών.    
 
     Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 

 
    Δ) Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π. Ε. Νήσων, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
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1. Παβαδάς Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
2. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ  
3. Μπάρμπα Μαρίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 
 

και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Γαλάνη Κυριακή, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Καϊδαντζή Όλγα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
3. Κατσάρη Μαρία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 
 

        Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
 
      Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της επιτροπής, 
για να κλητεύσει αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και η γραμματέας της 
ανωτέρω Επιτροπής δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις της επιτροπής, αν και έχουν 
προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας ή εφόσον βρίσκονται σε 
προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη και η γραμματέας που 
απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή, οφείλουν να προγραμματίζουν τις ετήσιες άδειες τους, έτσι 
ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής.    
 
     Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τη συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός έτους από 19-02-2020 ως εξής: 
 
     Α) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
των Γραφείων: α) Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων και β) Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων και 
των Τμημάτων:    α) Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων β) Τοπογραφίας, 
Εποικισμού και Αναδασμού Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και γ) Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι 
τακτικά μέλη: 

 
1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Στελλάτος Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
3. Nικολάου Φιορένια, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 

 
     και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βερύκιος Γεράσιμος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2. Φίλιππα Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
3. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ  
 

     Β) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και των Τμημάτων: α) Πληροφορικής 
Π. Ε. Πειραιώς με αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και β) του Τμήματος Αθλητισμού και 
Πολιτισμού  Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Αλιμπέρτη Βαρβάρα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
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2. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Κυρατζόγλου Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 

 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
3. Κλεογένη Ειρήνη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
 
    Γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων και των 
Τμημάτων α) Αλιείας Π. Ε. Νήσων και β) Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων 
καθώς και του Γραφείου Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών 
(Π.ΑΜ.- Π.Σ.Ε.Α.) Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Μπαξεβανάκη Ιωάννα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
2. Μαρούλη Ευφημία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
3. Χανιώτης Εμμανουήλ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 

 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Παληογιάννη Άννα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
2. Δάκου Χριστίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Μακράκος Παναγιώτης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
 

         Πρόεδρος των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
 
         Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει το αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά μέλη, τα αναπληρωματικά 
μέλη και οι γραμματείς των επιτροπών δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις των 
επιτροπών, παρότι έχουν προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας 
ή εφόσον βρίσκονται σε προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη 
που απαρτίζουν τις εν λόγω επιτροπές, οφείλουν να προγραμματίζουν τις ετήσιες άδειες τους, 
έτσι ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης αυτών.    
 
         Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
        Έργο των ανωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών είναι: 

 η παρακολούθηση, παραλαβή των ειδών αναλώσιμου και μη υλικού, που θα 
προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής από το 
εμπόριο, με ή χωρίς διαγωνισμό ή βάσει εντολών προς τους μειοδότες που αναδεικνύει η 
Περιφέρεια Αττικής, πλην αυτών που είναι εξειδικευμένα και τα οποία θα παραλαμβάνουν 
ειδικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν με αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  

 η παρακολούθηση, παραλαβή και η βεβαίωση κάθε εκτελούμενης εργασίας, παροχής 
υπηρεσίας στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και στις κοινές υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, πλην αυτών 
που είναι εξειδικευμένες και τις οποίες θα παραλαμβάνουν ειδικές επιτροπές που έχουν 
συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής  

 η παραλαβή του τιμολογίου και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για κάθε προμήθεια ή 
καλή εκτέλεση υπηρεσίας ή εργασίας σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία θα υποβάλει 
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αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων για τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες. 

 
 
      Δ) Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π. Ε. Νήσων, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 

1. Παβαδάς Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
2. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ 
3. Μπάρμπα Μαρίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 
 

και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Γαλάνη Κυριακή, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Καϊδαντζή Όλγα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
3. Κατσάρη Μαρία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 

 
 

         Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
 
      Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, 
εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον/την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και η 
γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις της 
επιτροπής, αν και έχουν προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας 
ή εφόσον βρίσκονται σε προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη 
και η γραμματέας που απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή, οφείλουν να προγραμματίζουν τις 
ετήσιες άδειες τους, έτσι ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης 
της Επιτροπής.    
 
     Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
       Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έχει 
ως έργο:  

 την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών καθώς και την πιστοποίηση της 
πραγματοποίησης και της καλής εκτέλεσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Νήσων 

 την παραλαβή του τιμολογίου και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για κάθε προμήθεια 
ή καλή εκτέλεση υπηρεσίας ή εργασίας σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία θα υποβάλει 
αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων για τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες. 

        
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη με ανάλογο 
περιεχόμενο. 
 
                     

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
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τη συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα 
ενός έτους από 19-02-2020 ως εξής: 
 
     Α) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
των Γραφείων: α) Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νήσων και β) Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων και 
των Τμημάτων:    α) Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων β) Τοπογραφίας, 
Εποικισμού και Αναδασμού Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και γ) Ελέγχου, Μετρήσεων και 
Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι 
τακτικά μέλη: 

 
1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Στελλάτος Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
3. Nικολάου Φιορένια, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 

 
     και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βερύκιος Γεράσιμος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2. Φίλιππα Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 
3. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ  

 
     Β) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και των Τμημάτων: α) Πληροφορικής 
Π. Ε. Πειραιώς με αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων και β) του Τμήματος Αθλητισμού και 
Πολιτισμού  Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Αλιμπέρτη Βαρβάρα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Κυρατζόγλου Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 

 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Βαϊρακτάρη Χρυσάνθη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Σαμουρκασίδου Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
3. Κλεογένη Ειρήνη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
 
    Γ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων και των 
Τμημάτων α) Αλιείας Π. Ε. Νήσων και β) Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων 
καθώς και του Γραφείου Παλλαϊκής Άμυνας & Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών 
(Π.ΑΜ.- Π.Σ.Ε.Α.) Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 

 
1. Μπαξεβανάκη Ιωάννα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
2. Μαρούλη Ευφημία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
3. Χανιώτης Εμμανουήλ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 

 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Παληογιάννη Άννα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
2. Δάκου Χριστίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Μακράκος Παναγιώτης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών 
 

Πρόεδρος των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
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Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, εγκαίρως 
και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της 
επιτροπής, για να κλητεύσει το αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά μέλη, τα αναπληρωματικά 
μέλη και οι γραμματείς των επιτροπών δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις των 
επιτροπών, παρότι έχουν προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας 
ή εφόσον βρίσκονται σε προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη 
που απαρτίζουν τις εν λόγω επιτροπές, οφείλουν να προγραμματίζουν τις ετήσιες άδειες τους, 
έτσι ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης αυτών.    
 
Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
Έργο των ανωτέρω Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών είναι: 

 η παρακολούθηση, παραλαβή των ειδών αναλώσιμου και μη υλικού, που θα 
προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής από το 
εμπόριο, με ή χωρίς διαγωνισμό ή βάσει εντολών προς τους μειοδότες που αναδεικνύει η 
Περιφέρεια Αττικής, πλην αυτών που είναι εξειδικευμένα και τα οποία θα παραλαμβάνουν 
ειδικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν με αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  

 η παρακολούθηση, παραλαβή και η βεβαίωση κάθε εκτελούμενης εργασίας, παροχής 
υπηρεσίας στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και στις κοινές υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, πλην αυτών 
που είναι εξειδικευμένες και τις οποίες θα παραλαμβάνουν ειδικές επιτροπές που έχουν 
συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής  

 η παραλαβή του τιμολογίου και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για κάθε προμήθεια ή 
καλή εκτέλεση υπηρεσίας ή εργασίας σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία θα υποβάλει 
αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων για τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες. 

 
 
      Δ) Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π. Ε. Νήσων, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 

1. Παβαδάς Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
2. Σταθοπούλου Ελένη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ 
3. Μπάρμπα Μαρίνα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 
 

και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 

1. Γαλάνη Κυριακή, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού  
2. Καϊδαντζή Όλγα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
3. Κατσάρη Μαρία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 

 
Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το δεύτερο τακτικό μέλος - και σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος - ασκεί χρέη Γραμματέα.  
 
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τακτικών μελών, θα πρέπει οι κωλυόμενοι, εγκαίρως 
και με δική τους ευθύνη, να ενημερώσουν τον/την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της επιτροπής, για 
να κλητεύσει αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και η γραμματέας της 
ανωτέρω Επιτροπής δύνανται να μην παρίστανται σε συνεδριάσεις της επιτροπής, αν και έχουν 
προσκληθεί νόμιμα, μόνο για λόγους υγείας, για λόγους ανωτέρας βίας ή εφόσον βρίσκονται σε 
προγραμματισμένη τακτική άδεια. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη και η γραμματέας που 
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απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή, οφείλουν να προγραμματίζουν τις ετήσιες άδειες τους, έτσι 
ώστε καθ΄ όλο το έτος να υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής.    
 
Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
       Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έχει 
ως έργο:  

 την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών καθώς και την πιστοποίηση της 
πραγματοποίησης και της καλής εκτέλεσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Νήσων 

 την παραλαβή του τιμολογίου και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για κάθε προμήθεια 
ή καλή εκτέλεση υπηρεσίας ή εργασίας σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία θα υποβάλει 
αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων για τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες. 

        
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη με ανάλογο 
περιεχόμενο. 

 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Γεωργόπουλος Γεώργιος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Μεθυμάκη Άννα 
•  
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