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ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1/2023                                       
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2023                                                       
                
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων Ν.4412-2016»                                           
                        
             Σήμερα στις 26/01/23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε το  Διοικητικό 
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20/2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν οκτώ από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ., 
Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ (αναπλ. μέλος) ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ  

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ  

7. ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (αναπλ. 
μέλος) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

 ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος, κα Ε. Ζαλμά. 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι από τις 08/08/2016 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4412/16 
περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Συνεπώς, βάσει του ανωτέρω νόμου, 
απαιτείται να συγκροτηθούν στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της 
Διασποράς Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού 
– Οικονομικού) οι κάτωθι επιτροπές για το έτος 2023: 

1. Γνωμοδοτικών οργάνων υπηρεσιών και προμηθειών του άρθ. 221, παρ. 11α, 
Ν. 4412/16 

2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας του άρθ. 221, παρ. 
11β, Ν. 4412/16 



3. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του άρθ. 221, παρ. 11δ, Ν. 4412/16. 
 
Προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής γνωμοδοτικών οργάνων 
υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11α, Ν. 
4412/16, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,  

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγείται 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,  

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί 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 και 

η) γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής 
(άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/16). 

1) Προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11β, Ν. 
4412/16, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 



1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) εισηγείται 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,  

β) συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/16). 

1) Προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα 
με το άρθ. 221, παρ. 11δ, Ν. 4412/16, ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 

Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) εισηγείται 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,  



β) συντάσσει τις σχετικές βεβαιώσεις εργασιών, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λό  

1) Προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης επί των ενστάσεων για 
συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11δ, Ν. 
4412/16, ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ. 
Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα παραπάνω: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει τη συγκρότηση των επιτροπών ως εξής: 
 

1) Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδοτικών οργάνων υπηρεσιών και 
προμηθειών, σύμφωνα με το άρθ. 221, παρ. 11α, Ν. 4412/16, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,  
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  



δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγείται 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,  
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί 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 και 
η) γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές 
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής 
(άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 

2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 
του άρθ. 221, παρ. 11β, Ν. 4412/16, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 

2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,  
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, 
ε) εισηγείται 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,  
στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί 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. 
 

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθ. 221, παρ. 11δ, Ν. 
4412/16, ως εξής: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Λευκοθέα Στεργίου Πρόεδρος 



2 Αικατερίνη Καραγεώργου Μέλος 

3 Δημήτριος Καλτσάς Γραμματέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Δήμητρα Σεφεριάδου Πρόεδρος 

2 Κυριακή Κλοκίτη Μέλος 

3 Όλγα Γραικούση Γραμματέας 

 
Η ανωτέρω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) εισηγείται 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,  
β) συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/16). 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2023. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
       
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
              "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                               
                                        
                ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


