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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. 293/2020 

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 7ο  

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. 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». 

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 
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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. 96451/04-02-20 Γνωστοποίηση με θέμα «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση 
Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. 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) Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1.  Καλαφάτη Σταματίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2.  Κορκίδου Σωτηρία , κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Μάρθα Αθανασία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Φουφρή Λαμπρινή, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
5.  Δανιηλίδης Μιχάλης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 
 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
1.  Γόπη Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
2.  Χαλαβαζής Ισίδωρος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Καράντζας Ευάγγελος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Μπαντέκα Ειρήνη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
5.  Τσιρογιάννη Φωτεινή, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ 
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Β) Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Μοτσοβολέα Χριστίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Χάσκα Γεωργία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Κωστούρος Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Καλών Τεχνών 
2. Τσάμης Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ  κλάδου Μηχανικών 
3. Μελισσουργού Αφροδίτη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων 
 
Γ) Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης  
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Σταμέλου Ευαγγελία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού  
2. Λίτινας Αντώνιος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών 
3.  Κουμέλης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
  
1. Τσαλή Δέσποινα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
2. Ζαμπετάκη Μαρία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων                                                                                                                                                                                                
3. Προυσαεύς Περικλής, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τη συγκρότηση των κάτωθι Γνωμοδοτικών Επιτροπών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός έτους από 
26-02-2020, με δυνατότητα παράτασής τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, 
των οποίων θα έχει επιληφθεί η κάθε Επιτροπή, ως εξής: 
 
Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1.  Καλαφάτη Σταματίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2.  Κορκίδου Σωτηρία , κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Μάρθα Αθανασία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Φουφρή Λαμπρινή, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
5.  Δανιηλίδης Μιχάλης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 
 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
1.  Γόπη Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
2.  Χαλαβαζής Ισίδωρος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Καράντζας Ευάγγελος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Μπαντέκα Ειρήνη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
5.  Τσιρογιάννη Φωτεινή, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ 
 
     Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση κωλύματος 
αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό. 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 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. 
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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.    
 
      Επισημαίνεται ότι: 

1. Πλην του Προέδρου και του Γραμματέα καθώς και των Αναπληρωτών τους, τα λοιπά αναπληρωματικά 
μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυομένων μελών χωρίς συγκεκριμένη αντιστοιχία. 

2. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της ανωτέρω Επιτροπής έχουν υποχρέωση να προβούν σε 
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) αρχική (μέσα 
σε ενενήντα ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους) και ετήσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
με τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Μοτσοβολέα Χριστίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Χάσκα Γεωργία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Κωστούρος Κννσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Καλών Τεχνών 
2. Τσάμης Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ  κλάδου Μηχανικών 
3. Μελισσουργού Αφροδίτη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων 
 
Γ) Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης  
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Σταμέλου Ευαγγελία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού  
2. Λίτινας Αντώνιος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών 
3.  Κουμέλης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
  
1. Τσαλή Δέσποινα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
2. Ζαμπετάκη Μαρία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων                                                                                                                                                                                                
3. Προυσαεύς Περικλής, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
 
 
Πρόεδρος της δεύτερης και τρίτης επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό. 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 τριών Επιτροπών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
Έργο της πρώτης Επιτροπής είναι: 
 

• η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην προμήθεια ειδών, 
παντός είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών και εργασιών για τις ανάγκες 
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και τα αιτήματα των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων 
ή για άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω 
• η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των Ανοικτών Διαγωνισμών 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και όπως ορίζεται στον Ν. 
4412/2016. 
 

     Έργο της δεύτερης Επιτροπής είναι: 
• η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και 

των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην προμήθεια ειδών, παντός είδους ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών και εργασιών για τις ανάγκες κατόπιν των αιτημάτων των υπηρεσιών 
της Π. Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων ή για άλλες Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που 
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) με την προσθήκη στον Ν.4412/2016 του άρθρου 
32Α 

•  η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω 
• η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των Συνοπτικών Διαγωνισμών και 

των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και όπως ορίζεται στον Ν. 4412/2016. 
 

Έργο της τρίτης Επιτροπής είναι: 
• η Αξιολόγηση των Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  
• η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω. 
 
       Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στη λειτουργία και των τριών επιτροπών, 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 
 

τη συγκρότηση των κάτωθι Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός έτους από 26-02-2020, με δυνατότητα παράτασής τους 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, των οποίων θα έχει επιληφθεί η κάθε 
Επιτροπή, ως εξής: 
 
Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1.  Καλαφάτη Σταματίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Περιβάλλοντος  
2.  Κορκίδου Σωτηρία , κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Μάρθα Αθανασία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Φουφρή Λαμπρινή, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών 
5.  Δανιηλίδης Μιχάλης, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής 
 
      και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
1.  Γόπη Ελένη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
2.  Χαλαβαζής Ισίδωρος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
3.  Καράντζας Ευάγγελος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
4.  Μπαντέκα Ειρήνη, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
5.  Τσιρογιάννη Φωτεινή, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ 
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Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση κωλύματος 
αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό. 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 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.    
 
Επισημαίνεται ότι: 

1. Πλην του Προέδρου και του Γραμματέα καθώς και των Αναπληρωτών τους, τα λοιπά αναπληρωματικά 
μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυομένων μελών χωρίς συγκεκριμένη αντιστοιχία. 

2. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της ανωτέρω Επιτροπής έχουν υποχρέωση να προβούν σε 
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) αρχική (μέσα 
σε ενενήντα ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους) και ετήσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
με τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Μοτσοβολέα Χριστίνα, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών  
2. Χάσκα Γεωργία, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών 
3. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
 
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Κωστούρος Κννσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Καλών Τεχνών 
2. Τσάμης Νικόλαος, κατηγορίας ΤΕ  κλάδου Μηχανικών 
3. Μελισσουργού Αφροδίτη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων 
 
Γ) Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης  
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα κάτωθι τακτικά μέλη: 
 
1. Σταμέλου Ευαγγελία, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού  
2. Λίτινας Αντώνιος, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών 
3.  Κουμέλης Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
και τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη: 
  
1. Τσαλή Δέσποινα, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
2. Ζαμπετάκη Μαρία, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων                                                                                                                                                                                                
3. Προυσαεύς Περικλής, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών       
 
 
Πρόεδρος της δεύτερης και τρίτης επιτροπής ορίζεται το πρώτο τακτικό μέλος και, σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού, το πρώτο αναπληρωματικό. 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.    
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Στα μέλη των ανωτέρω τριών Επιτροπών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
Έργο της πρώτης Επιτροπής είναι: 
 

• η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην προμήθεια ειδών, 
παντός είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών και εργασιών για τις ανάγκες 
και τα αιτήματα των υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων 
ή για άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω 
• η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των Ανοικτών Διαγωνισμών 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και όπως ορίζεται στον Ν. 
4412/2016. 
 

     Έργο της δεύτερης Επιτροπής είναι: 
• η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και 

των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην προμήθεια ειδών, παντός είδους ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών και εργασιών για τις ανάγκες κατόπιν των αιτημάτων των υπηρεσιών 
της Π. Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων ή για άλλες Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που 
διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) με την προσθήκη στον Ν.4412/2016 του άρθρου 
32Α 

•  η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω 
• η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των Συνοπτικών Διαγωνισμών και 

των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και όπως ορίζεται στον Ν. 4412/2016. 
 

Έργο της τρίτης Επιτροπής είναι: 
• η Αξιολόγηση των Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  
• η σύνταξη σχετικού πρακτικού και η αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση για τα περαιτέρω. 
 
       Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στη λειτουργία και των τριών επιτροπών, 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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