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ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 251 / 2019 

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και 

εξέτασης ενστάσεων έτους 2020, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλλιάφας Αναστάσιος  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσάκα–Αποστολοπούλου 

Ειρήνη 

ΤΑ ΜΕΛΗ : Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Σταυρούλιας 

Αλέξιος, Παπαδόπουλος Στέφανος, Αβραμίδης Σάββας, Βαθιώτης Γεώργιος, 

Μακρυδήμα Μαρία 

Αναπληρωματικά: Τσερούλα Αικατερίνη, Κυρίτσης Ηλίας, Αρσενοπούλου-Κιαγιά 

Παρασκευή, Τσίνας Γεώργιος, Αμαξοπούλου Ζωή,, Καλαντώνης Ιωάννης, Πήττα 

Ευγενία, Καραπέτρος Απόστολος, Λεϊμονής Ανδρέας 

Εκ των οποίων παρόντες (8), 

απόντες (1), οι εξής: Σταυρούλιας Αλέξιος 

και οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1900/15-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. οχτώ θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και εισηγήθηκε 

Σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων η οποία με τις 

ισχύουσες διατάξεις είναι ετήσια. 

Σε συνέχεια αυτού προτείνεται η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης 

προσφορών και εξέτασης ενστάσεων για το έτος 2020 να αποτελείται από τους 

ακόλουθους υπαλλήλους: 

α) Πρόεδρος η κ. Βάσσου Δέσποινα, με αναπληρωτή τον κ. Λιόντο Ελευθέριο,  

β) η κ. Μάλλιου Χρυσούλα  , με αναπληρωτή τον κ. Μπάτζιο Ιωάννη  

γ) ο κ. Μουρκιώτης Παναγιώτης με αναπληρωτή  τoν κ. Γκόγκα Χρήστο.  

Η ισχύς της παρούσας θα ξεκινήσει από την επομένη της λήξης της υπ’ αρ. 382/2018 

απόφασης που είναι εν ισχύ, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το 

προς συζήτηση θέμα, και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και 

εξέτασης ενστάσεων για το έτος 2020 η οποία θα αποτελείται από τους ακόλουθους 

υπαλλήλους: 

α) Πρόεδρος η κ. Βάσσου Δέσποινα, με αναπληρωτή τον κ. Λιόντο Ελευθέριο,  

β) η κ. Μάλλιου Χρυσούλα  , με αναπληρωτή τον κ. Μπάτζιο Ιωάννη  

γ) ο κ. Μουρκιώτης Παναγιώτης με αναπληρωτή  τoν κ. Γκόγκα Χρήστο.  

Η ισχύς της παρούσης θα ξεκινήσει από την επομένη της λήξης της υπ’ αρ. 381/2018 

απόφασης που είναι εν ισχύ  έως 31/12/2019, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  251/2019. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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