
αρ πποζκαλώ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 232, 233, 234 ηος  Ν. 

3463/2006 και ηος άπθπος 72 ηος Ν. 3852/10 καθώρ επίζηρ και ηηρ απ. ππυη. 

56846/2010 ΤΠ.Δ.Α. & Η.Γ  ζηιρ 10  Ιοςλίος  2019,  ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα    

15:30 ζηο Γημοηικό Βπεθοκομείο Αθηνών Ρόδος 181 και επήνος ζηα  επόλια ζε  

ζςνεδπίαζη ηηρ  Δκηελεζηικήρ  Δπιηποπήρ  και λήτη απόθαζηρ  ζηα παπακάηυ θέμαηα:  

1. Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. 392/2018 (ΑΓΑ: ΦΓΚΟΡΙΑ-ΔΓ8) Ππάξηρ ηηρ 

Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γ.Β.Α με ηην οποία οπίζθηκαν, ζςλλογικά όπγανα ηηρ 

διοίκηζηρ, καηόπιν κληπώζευρ, ηπιμελείρ Δπιηποπέρ Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ 

πποζθοπών - αποηελεζμάηυν και γνυμοδοηήζευν καηά ηην διάπκεια εκηέλεζηρ 

ζςμβάζευν ππομηθειών ςλικών και ειδών πος θα εκηελεζηούν ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ 

Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 

2014/25/ΔΔ)», άπθπο 221, όπυρ ιζσύει, έηοςρ 2019 και μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηοςρ, 

αποηελούμενερ από ςπαλλήλοςρ ηος Γ.Β.Α. καθώρ και ηα αναπληπυμαηικά μέλη 

αςηών, με ανηικαηάζηαζη ηακηικών και αναπληπυμαηικών μελών, υρ ππορ ηην 

ομάδα 8 με ανηικαηάζηαζη ηος ππώηος αναπληπυμαηικού μέλοςρ και υρ ππορ ηην 

ομάδα 20 με ανηικαηάζηαζη ηος δεύηεπος ηακηικού μέλοςρ (Σμήμα Ππομηθειών και 

Γημοππαζιών- Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ Τλικών και Δζηίαζηρ)  
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 Απιθμ. Ππωη. 10971  

 Απιθμ. Γιεκπ. 5846 

 Βαθμόρ Αζθαλείαρ:   Αδιαβάθμηηο 

 Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ:   Κοινό  

 Υπόνορ Γιαηήπηζηρ:  Διρ ηο Γιηνεκέρ  

 Aθήνα,  04-07-2019 

 ΠΡΟ: –  TΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ  

  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 

 
 

ΣΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ.. &  

 

 

                                  Δ.Δ.  

 

ΚΤΡΙΑ ΜΔΛΗ  

Σασ. Γ/νζη: Ρόδος 181 και επήνος  
 

 

Σασ. Κώδικαρ: 104 43  
 

κ.κ.  - ΓΔΡΑΙΜΟΤΛΑ (ΜΙΝΑ)  

ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΑΣΙΚΗ 

      -ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΤΡΑΚΟ  

Πληποθοπίερ: Μ. Παπαθαναζίος  
 

            

Σηλέθωνο: 210 – 5143018    

email: dbadsee@otenet.gr  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ  

  
 

 

   

κ.κ.  –  ΓΗΜΗΣΡΑ ΙΓΔΡΗ 

          --ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΠΑΚΑ  

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679


 

 

2. Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. 393/2018 (ΑΓΑ: 7ΓΝΟΡΙΑ-ΥΚ0) Ππάξηρ ηηρ 

Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γ.Β.Α με ηην οποία οπίζθηκαν, ζςλλογικά όπγανα ηηρ 

διοίκηζηρ, καηόπιν κληπώζευρ, ηπιμελείρ Δπιηποπέρ Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ 

πποζθοπών - αποηελεζμάηυν και γνυμοδοηήζευν καηά ηην διάπκεια εκηέλεζηρ 

ζςμβάζευν ςπηπεζιών πος θα εκηελεζηούν ζύμθυνα με  ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 

4412/2016  Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» άπθπο 

221, όπυρ ιζσύει, έηοςρ 2019 και μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν διαγυνιζηικών 

διαδικαζιών, αποηελούμενερ από ςπαλλήλοςρ ηος Γ.Β.Α. καθώρ και ηα 

αναπληπυμαηικά μέλη αςηών, υρ ππορ ηην ομάδα 8 με ανηικαηάζηαζη ηος ηπίηος 

ηακηικού μέλοςρ και υρ ππορ ηην ομάδα 9 με ανηικαηάζηαζη ηος ππώηος ηακηικού 

μέλοςρ (Σμήμα Ππομηθειών και Γημοππαζιών- Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ 

Τλικών και Δζηίαζηρ) 

 

3. Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. 22/2019 (ΑΓΑ: Χ2ΠΟΡΙΑ-9ΛΧ) Ππάξηρ ηηρ 

Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γ.Β.Α. (η οποία ηποποποίηζε ηην απσική ςπ΄ απιθμ. 

392/2018 με ΑΓΑ: ΦΓΚΟΡΙΑ-ΔΓ8, Ππάξη ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος 

Γ.Β.Α. με ηην οποία οπίζθηκαν, ζςλλογικά όπγανα ηηρ διοίκηζηρ, καηόπιν 

κληπώζευρ, ηπιμελείρ Δπιηποπέρ Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ πποζθοπών - 

αποηελεζμάηυν και γνυμοδοηήζευν καηά ηην διάπκεια εκηέλεζηρ ζςμβάζευν 

ππομηθειών ςλικών και ειδών πος θα εκηελεζηούν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 

4412/2016 Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», άπθπο 

221, όπυρ ιζσύει, έηοςρ 2019 και μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηοςρ, αποηελούμενερ από 

ςπαλλήλοςρ ηος Γ.Β.Α. καθώρ και ηα αναπληπυμαηικά μέλη αςηών), υρ ππορ ηην 

ομάδα 3 με ανηικαηάζηαζη ηος ηπίηος ηακηικού μέλοςρ (Σμήμα Ππομηθειών και 

Γημοππαζιών- Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ Τλικών και Δζηίαζηρ) 

 

4. Σποποποίηζη ηηρ απιθμ. 23/2019 (ΑΓΑ: ΧΔ0ΡΟΡΙΑ-96Β) Ππάξηρ ηηρ 

Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γ.Β.Α. (η οποία ηποποποίηζε ηην ςπ΄ απιθμ.  393/2018 

με ΑΓΑ: 7ΓΝΟΡΙΑ-ΥΚ0 Ππάξη ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γ.Β.Α. με ηην 

οποία οπίζθηκαν, ζςλλογικά όπγανα ηηρ διοίκηζηρ, καηόπιν κληπώζευρ, ηπιμελών 

Δπιηποπών Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ πποζθοπών - αποηελεζμάηυν και 

γνυμοδοηήζευν καηά ηην διάπκεια εκηέλεζηρ ζςμβάζευν ςπηπεζιών πος θα 

εκηελεζηούν ζύμθυνα με  ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4412/2016  Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08-08-

2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 

Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» άπθπο 221, όπυρ ιζσύει, έηοςρ 2019 και 

μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν διαγυνιζηικών διαδικαζιών, αποηελούμενερ από 

ςπαλλήλοςρ ηος Γ.Β.Α. καθώρ και ηα αναπληπυμαηικά μέλη αςηών), υρ ππορ ηην 

ομάδα 13 με ανηικαηάζηαζη ηος ηπίηος αναπληπυμαηικού μέλοςρ (Σμήμα 

Ππομηθειών και Γημοππαζιών- Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ Τλικών και 

Δζηίαζηρ) 

                                                                                   Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                                             ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 
                                                                                    ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679


 

 

 

 
 

  

 

  

ΚΟΙΝ.:  

 

Γπαθείο Γημάπσος  

               Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοίκηζηρ  

Γιεύθςνζη Οικονομικών & Πεπιοςζίαρ 

Γιεύθςνζη Γιοικηηικού- Πποζωπικού 

Γιεύθςνζη Παιδικών ηαθμών  

Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού Οπγάνωζηρ Πληποθοπικήρ και 

Ανάπηςξηρ Ανθπωπίνων Πόπων 

Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ Τλικών και Δζηίαζηρ 

Σμήμα Ππομηθειών και Γημοππαζιών  

               ωμαηείο Δπγαζομένων ηος Γ.Β.Α & Γ.Π.. Γ.Α 

Δνωηικό ωμαηείο Δπγαζομένων ηος Γ.Β.Α. & Γ.Π.. Γ.Α. 

               Αςηοηελέρ Σμήμα Νομικήρ Τποζηήπιξηρ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΚΡΗ  


