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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 1/2019 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 1/2019
Περίληψη
«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (λοιπών πλην
αρμοδιότητας του ΕΦΔ) προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών άνω των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το
έτος 2019 (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του ν.4412/2016)»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
σήμερα Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική
Επιτροπή, μετά την από 22/03/2019 πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε καθένα
από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από το σύνολο των 3 τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα 3 (καθώς και το 1 αναπληρωματικό μέλος):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Το αναπληρωματικό μέλος κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης συμμετέχει χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 127/2019 για το 1Ο θέμα της ημερησίας
διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ A' 147/8.8.2016 ), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), όπως ισχύουν.
5. Την υπ΄ αριθ. 19/2018 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ
οικονομικού έτους 2019" (ΑΔΑ:ΡΤΙΡ46ΜΟΞ9-ΡΑΟ) που εγκρίθηκε με την με αρ. πρ.
5487/1637+103129/33027/19-02-19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει
σήμερα.
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Επίσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/08.08.2016), όπως ισχύει, είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση για τη συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (λοιπών πλην
αρμοδιότητας του ΕΦΔ) προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ που θα
συνάπτει ο Σύνδεσμος για το έτος 2019.
Αρμοδιότητες της Επιτροπής θα είναι οι ακόλουθες:
α) αξιολογεί και ελέγχει 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) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας
δ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης.
Η Επιτροπή
θα είναι τριμελής, συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του
δημόσιου τομέα (ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 11, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4441/2016,
άρθρο 22, παρ. 49, περ. στ) και προτείνω από τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Συ.Δ.Ν.Α. τους εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βρύνιος Χρήστος του Νικολάου
Φατσιάδου Ασπασία του Διονυσίου
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄
Α΄(Πρόεδρος)
Κρόκου Γιαννούλα του Γεωργίου,
Χριστοπούλου
Σταματίνα-Βασιλική
του
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄
Αναστασίου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με
βαθμό Α΄
Τσιβουράκη Σταυρούλα του Νικολάου
Δημητρίου Δήμητρα του Παναγιώτη
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια
αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, ο
υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό.
Κατόπιν των πιο πάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη συγκρότηση της
επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (λοιπών πλην
αρμοδιότητας του ΕΦΔ) προμηθειών και παροχής υπηρεσιών άνω των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
που θα συνάπτει ο Σύνδεσμος για το έτος 2019, με την προαναφερόμενη σύνθεση».
Η Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α. αφού έλαβε υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), όπως ισχύουν.
5. Την υπ΄ αριθ. 19/2018 απόφαση του Δ.Σ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ
οικονομικού έτους 2019" (ΑΔΑ:ΡΤΙΡ46ΜΟΞ9-ΡΑΟ) που εγκρίθηκε με την με αρ. πρ.
5487/1637+103129/33027/19-02-19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει
σήμερα.
6. Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Συ.Δ.Ν.Α.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που επακολούθησε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
(λοιπών πλην αρμοδιότητας του ΕΦΔ) προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00 € πλέον
ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ. 1 έως 4 του ν. 4412/2016) που θα συνάπτει ο Σύνδεσμος για το έτος 2019,
από 3 μέλη και τα αναπληρωματικά τους ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βρύνιος Χρήστος του Νικολάου
Φατσιάδου Ασπασία του Διονυσίου
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄
Α΄(Πρόεδρος)
Κρόκου Γιαννούλα του Γεωργίου,
Χριστοπούλου
Σταματίνα-Βασιλική
του
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄
Αναστασίου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με
βαθμό Α΄
Τσιβουράκη Σταυρούλα του Νικολάου
Δημητρίου Δήμητρα του Παναγιώτη
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια
αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, ο
υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

