
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           4ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια περιφοράς, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 565-23/04/2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 12) Γαβριήλ 
Αραμπατζής & 13) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα και Χριστίνα Σερέτη δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 44/2020 
  
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά 
αναφέρει τα παρακάτω: 
 
Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 1και 11 του αρ. 221 του 
ν 4412/2016, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
“Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή 
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.  
Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή 
συμβάσεων.  
Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.  
Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 
συγκροτούνται με απόφασή τους.  
Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή 
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.  
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς 
από τους οποίους αυτά προέρχονται.” 
 
Προτείνουμε για τις παρακάτω συμβάσεις: 
 
1. “Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων εξαρτημάτων μηχανοστασίου κολυμβητηρίου” με 
Κ.Α. 15.6699.0020 προϋπολογισμού 7.000,00ευρώ 
2. “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης κολυμβητηρίου” με 
Κ.Α.15.7131.0015 προϋπολογισμού 18.000,00ευρώ. 
 
τη συγκρότηση επιτροπής που να απαρτίζεται από τους κάτωθι και καλούμε το Δ.Σ. να συγκροτήσει 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των συγκεκριμένων προμηθειών  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Ο κ. Ιωάννης Γρηγορέας ψήφισε λευκό) 

Την έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών: 

1. “Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων εξαρτημάτων μηχανοστασίου κολυμβητηρίου” με 
Κ.Α. 15.6699.0020 προϋπολογισμού 7.000,00ευρώ 

2. “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης κολυμβητηρίου” με 
Κ.Α.15.7131.0015 προϋπολογισμού 18.000,00ευρώ. 

η οποία θα απαρτίζεται από τους κάτωθι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/04/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος 
Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής,Θεώνη Χριστοπούλου   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Ψήμμα Ελένη Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 Στάππας Κων/νος  Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 Φραγκιαδάκη Μαρία   Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 Αναπληρωματικά Μέλη  
1 Παρασκευή Βάσσου Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 Ψυρροπούλου Ελένη Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 Πολύζου Σοφία  Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Ψήμμα Ελένη Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 Στάππας Κων/νος  Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 Φραγκιαδάκη Μαρία   Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 Αναπληρωματικά Μέλη  
1 Παρασκευή Βάσσου Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 Ψυρροπούλου Ελένη Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
3 Πολύζου Σοφία  Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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