
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ζωγράφου, 31/8/2017 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                αρ.πρωτ.: 1862 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115 

( Απόσπασμα από την 12η τακτική συνεδρίαση στις 29 Αυγούστου 2017 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Δήμου Ζωγράφου ) 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού 
και ανάκληση της υπ’αρ. 92/27-6-2017 ορθής επανάληψης ΑΔΣ του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου με θέμα «Έγκριση όρων 
διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης 
(Γουδή)»», λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού 
 Στου Ζωγράφου και στο Δημοτικό κατάστημα (Ανακρέοντος 60, 3ος όροφος), 
σήμερα 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση (12η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ύστερα από την υπ.’αρ.πρωτ.οικ.:1835/25-08-2017 έγγραφη 
πρόσκληση προς τα μέλη του. 

Με την υπ’αρ. 81/10-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου 
με τίτλο « Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή Προέδρου», 
ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής: 
Πρόεδρος: Βασιλική Στρακαντούνα-Σφακάκη Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γκρέκας 
Τακτικά μέλη κ.κ.: Βασίλειος Βασιλόπουλος, Γεώργιος Γρίβας, Ιωάννης Βούρτσης, 
Στέλλα Βελέντζα, Στυλιανός Αποστόλου, Θεόδωρος Εσπίριτου, Ξενοφών Τσόγκας, 
Νικόλαος Δημητρίου, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Κόλλιας, Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος, Ζώης Φίλιππας και η εκπρόσωπος των εργαζομένων Παναγ.Τούλια.  
Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: Χαρίσης Παπαγεωργόπουλος, Σωτήριος Μπενέκης, 
Μετικαρίδης Θεόδωρος, Μαρία Τσομπανίδη, Γεώργιος Κασμερίδης, Αθηνά 
Μιχαλακέα, Νενεδάκη Ουρανία, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Σφακιανός, 
Ανδρέας Τσιμπούκης,  Γεώργιος Γιαννίκης, Νικόλαος Κούρκουλος και η 
εκπρόσωπος των εργαζομένων Αρχοντία Καζάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν : 
Παρόντες οι κ.κ. : η Πρόεδρος κα Βασιλική Στρακαντούνα-Σφακάκη, ο 
Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Γκρέκας, και τα μέλη κ.κ. Χαρίσης 
Παπαγεωργόπουλος –αναπληρωτής του Βασίλειου Βασιλόπουλου -, Γεώργιος 
Γρίβας, Ιωάννης Βούρτσης, Στέλλα Βελέντζα, Στυλιανός Αποστόλου, Ξενοφών 
Τσόγκας,  Νικόλαος Δημητρίου, Ανδρέας Τσιμπούκης –αναπληρωτής του Θεόδωρου 
Κόλλια-, Νικόλαος Κούρκουλος –αναπληρωτής του Ζώη Φίλιππα-, και η 
εκπρόσωπος των εργαζομένων Παναγ.Τούλια. 
Απόντες οι κ.κ.: Βασίλειος Βασιλόπουλος, Θεόδωρος Εσπίριτου, Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Κόλλιας, Ζώης Φίλιππας.  
 
Επομένως διαπιστώθηκε απαρτία. 
Γραμματέας του Δ.Σ. η υπάλληλος Κυριακή Αντωνοπούλου 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Νομική Σύμβουλος του ΝΠΔΔ κα Ελένη Νικορέλου 
 
Σχετική με το πρώτο (1ο) τακτικό θέμα, ήταν η υπ’αρ.πρωτ.: 1825/24-8-2017 
εισήγηση της Προέδρου του ΝΠΔΔ, η οποία είχε ως εξής: 
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«Με το άρθρο 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α-102/25-7-2017) τροποποιήθηκε το 

άρθρο 379 παρ.2 του Νόμου 4412/2016 που ορίζει τα ακόλουθα: 

«Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:  

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την 

παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την 

παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η 

ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και των άρθρων 258 

και 259 αρχίζει: 

α) Την 25η Ιουλίου για: 

αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 

παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)……» 

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 25η Ιουλίου 2017. 

Επειδή το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου ανήκει στους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β της παρ.1 του 

άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143). 

Σύμφωνα με την διακήρυξη το έργο «Συντήρηση και επισκευή κλειστού 

γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης (Γουδή)» έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό ποσού 

80.645,16€ πλέον ΦΠΑ και διενεργείται με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού 

σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

τιμή προσφοράς. 

Επειδή η ανάρτησή της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε μετά την 25η Ιουλίου 2017 , 

επομένως εφαρμόζεται η διάταξη αρ.37 Ν.4482/2017 , ο διαγωνισμός θα πρέπει 

πλέον να διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα όπως ο νόμος ορίζει». 

Για το λόγο αυτό το διοικητικό μας συμβούλιο θα πρέπει να ακυρώσει τη διαδικασία 

και να ανακαλέσει τη διακήρυξη (ΚΗΜΔΗΣ 17PROC00189767 2017-08-10) καθώς 

ΑΔΑ: 7Α1ΛΟΚ6Ε-ΦΛΓ



και την υπ’αρ.92/27-6-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΦΤΟΚ6Ε-

ΞΗΠ) προκειμένου να διενεργηθεί πλέον με ηλεκτρονικά μέσα όπως ο νόμος ορίζει. 

 
Το Δ.Σ., ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές 

διατάξεις της Νομοθεσίας 
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει, 
Α. την ακύρωση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου 
«Συντήρηση και επισκευή κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης (Γουδή)»», 
λόγω επιγενέστερου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4482/2017 αρ.37 ΦΕΚ 102 Α΄/25-7-
2017) 
Β. την ανάκληση της υπ’αρ.92/27-6-2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου (ΑΔΑ: 62ΦΤΟΚ6Ε-ΞΗΠ), 
με τίτλο «Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κλειστού γυμναστηρίου 
καλαθοσφαίρισης (Γουδή)»» 
Γ. την ανάκληση της εν λόγω διακήρυξης με αρ. 17PROC00189767 2017-08-10 από 
το ΚΗΜΔΗΣ  
 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’αρ. 1825/24-8-2017 εισήγηση της Προέδρου 
του ΝΠΔΔ  
 
 

 
Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε το απόσπασμα από το πρακτικό και υπογράφεται 

 
 

Ζωγράφου, 31/8/2017 
 
 
 

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 

     ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ 
        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
                 ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ                                                                   

                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
     ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ 
                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 
                 ΠΑΝΑΓ. ΤΟΥΛΙΑ 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 
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