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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 166/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 14ο: 

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων & 
Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για 
το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. 
 

Πρακτικό  της 18ης/2019  συνεδρίασης του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:30 στην έδρα της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της οδού 

Χατζηδάκη αρ. 41, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη. Από τα  μέλη αυτά, το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κος Φοίβος Σακαλής, παραστάθηκε με εξουσιοδότηση. Στη 

συνεδρίαση παραστάθηκε ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική 

Εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

α/α ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

3 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  

4 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ. 

5 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε τη Διευθύνουσα 

Σύμβουλο, κα Μαρία Παναγίδου) 

6 Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - Μέλος Δ.Σ. 

7 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 
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8 Δέσποινα Οικονόμου - Μέλος Δ.Σ.  

 

α/α ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1 Δημήτριος Παπαγιάνναρος - Γραμματέας Δ.Σ. 

2 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

3 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

Γίνεται μνεία ότι το μέλος Δ.Σ., κος Νικόλαος Βιλλιώτης, αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέματος και εξουσιοδότησε 

αντ’ αυτού και για λογαριασμό του για το υπόλοιπο της συνεδρίασης το Μέλος Δ.Σ., 

κα Νίκη Τσιλιμπέρδη, διατηρούμενης κατά τα λοιπά της απαιτούμενης απαρτίας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία Λιβάνιου, 

λαβούσα το λόγο, εισηγείται του θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως 

έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 183/2019 Εισήγηση. 

Ειδικότερα, μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», απαιτείται η συγκρότηση 

επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2020 βάσει των οριζομένων στο 

άρθρο 221 αυτού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα στην περίπτωση β της παρ. 11,  

ορίζεται ότι: 

 «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό 

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, 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 
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άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 

συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες.» 

 Παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, ως 

αναφέρονται στην παρ. 1 του αυτού άρθρου και συγκεκριμένα βάσει της 

περίπτωσης ζ, προσδιορίζεται κατά το στάδιο εκτέλεσης η αρμοδιότητα 

γνωμοδότησης 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.  

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «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..……….»  

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της 

παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των 

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω». 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 

αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 

νόμου». 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 11 του ίδιου 

άρθρου, ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του 

παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)» . 

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των 

μελών μετά από κλήρωση.  

Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & 

προσφυγών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για 

το έτος 2020 κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από 

υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που 

διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση 

εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι 

διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, 
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καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους 

ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα αυτές των άρθρων 219, 220 και 221, είναι απαραίτητο το Διοικητικό 

Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του να συγκροτήσει την Τριμελή Επιτροπή 

Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 

4412/2016, η οποία προτείνεται να αποτελείται από τους κάτωθι:  

 Λιβάνιου Μαρία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Διευθύντρια  Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών, αναπληρούμενη από τον Κουκμά Ιωάννη, υπάλληλο ΙΔΟΧ, 

Διευθυντή Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών. 

 Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, 

Διαγωνισμών και Προμηθειών, αναπληρωμένη από την Καββαδία Ευγενία, 

υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού. 

 Κολοβού Ιουλία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Λογιστηρίου, αναπληρούμενη 

από την Λαμπίρη Αγγελική, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Διευθύντρια Πολιτιστικής 

Στρατηγικής.    

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος 

ΙΔΟΧ, Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, Διαγωνισμών και Προμηθειών ή η 

αναπληρώτριά της. 

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 

4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και διαβίβαση αυτής προς το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
 

Τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Επιτροπής Εξέτασης – Αξιολόγησης Ενστάσεων 

& Προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για 

το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 

 Λιβάνιου Μαρία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Διευθύντρια  Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών, αναπληρούμενη από τον Κουκμά Ιωάννη, υπάλληλο ΙΔΟΧ, 

Διευθυντή Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών. 

 Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, 

Διαγωνισμών και Προμηθειών, αναπληρωμένη από την Καββαδία Ευγενία, 

υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού. 
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 Κολοβού Ιουλία, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Στέλεχος Λογιστηρίου, αναπληρούμενη 

από την Λαμπίρη Αγγελική, υπάλληλο ΙΔΟΧ, Διευθύντρια Πολιτιστικής 

Στρατηγικής.    

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος ΙΔΟΧ, 

Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, Διαγωνισμών και Προμηθειών ή η αναπληρώτριά 

της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2019 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                                                                 Ιωάννης Εριφυλλίδης               

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Παναγίδου 

 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

Νικόλαος Βιλλιώτης       Δέσποινα Οικονόμου 
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Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 19 Δεκεμβρίου 2019 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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