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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 1 
ηεο 21εο Μαξηίνπ 2017 

 

Αριθμός Απόυασης 4 
 

Θ Ε Μ Α: "πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016, έηνπο 2017". 

 

ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα 
ηελ 21ε Μαξηίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ππό ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο κε αξ. πξση. 
122/15.3.2017, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006 
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα 
(11) κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) ε θ. Πξόεδξνο 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Π α ξ ό λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξόεδξνο, 2.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 
3.Θενδώξνπ Αγγειηθή, 4.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδώξα, 5.Ρήγα – Γάιια Διέλε, 
6.έγθα Όιγα, 7.Ληαληηληώηεο Βαζίιεηνο θαη 8.Αλησλίνπ Νηθόιανο. 
 

Α π ό λ η ε ο: 1.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο θαη 3.Καηζακάθε 
– Παπινπνύινπ Διέλε, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
θ.Κνξδαιή σηεξία αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο: 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 εδάθην β΄ (Πξνκήζεηεο), δ΄ (Τπεξεζίεο) θαη 
ε΄ ηνπ Ν. 4412/2016 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα όξγαλα παξαθνινύζεζεο θαη 
παξαιαβήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ θαη  
2.Σν γεγνλόο όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 εδ. ε΄ ηνπ Ν. 4412/2016 
ε θιήξσζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ησλ 
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ είλαη δπλεηηθή, 
πξόηεηλε ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο ελ ιόγσ 
Δπηηξνπήο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 
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Α π ο υ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό υ ω ν α 
 

σγκροτεί την Επιτροπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 εδ. β΄ θαη δ΄ ηνπ Ν. 4412/2016, νξίδνληαο 
ηαθηηθά κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη κε αξκνδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από 
ηνλ αλσηέξσ λόκν, σο αθνινύζσο: 
 

Α/Α ΣΑΚΣΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ 

1. Αλησλίνπ Νηθόιανο Φηιηππαθνπνύινπ Βαζηιηθή 

2. Βαζηιεηάδνπ Αξεηή Πιαθηά Αηθαηεξίλε 

3. Ρήγα Γεσξγία Καιιηαληάζε Σξηαληαθπιιία 

          Πξόεδξνο:  Αλησλίνπ Νηθόιανο 
 

Η ζεηεία όισλ ησλ αλσηέξσ κειώλ είλαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31.12.2017. 
 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 4/2017. 
 

Η Πξόεδξνο                     Σα Μέιε 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Λνπηξάθη  22 Μαξηίνπ 2017 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
 
 
 
 

ΚΟΡΓΑΛΗ  ΩΣΗΡΙΑ 
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