
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.»                                                             4η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 

Τηλ. & Fax: 2105779914-5                             της  11ης-02-2020 

 

ΕΗΔ ΠΡΑΚΤΙΚΟ με αριθμ. 44 / 2020 

 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό για τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης Κούλουμα 2020 

    

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. 289/06-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. δύο εκτός της ημερήσιας 

διάταξης θέμα και εισηγήθηκε 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 37/2020 απόφασής μας που αφορά στην έγκριση των υπ΄ 

αριθμ. 1/07-02-2020 και 2/10-02-2020  πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού της υπ’ αρ. 152/22.01.2020 διακήρυξης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 

«Κούλουμα 2020»  και την κήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού «άκαρπου» και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το πρακτικό 3/10-02-2020 της επιτροπής, η οποία 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το χρονικό διάστημα που απομένει έως την ημέρα εορτασμού 

των Κούλουμων δεν επαρκεί ώστε να διενεργηθεί εκ νέου νέος συνοπτικός 

διαγωνισμός, καθώς και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016, γνωμοδοτεί για την ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και την 

μη επανάληψη της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέσω νέου 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη: 

α) τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προς συζήτηση θέμα, 

β) την υπ’ αρ. 37/2020 απόφαση του Δ.Σ., 

γ) Το πρακτικό 3/10-02-2020 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αρ. 

152/22.01.2020 διακήρυξης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Κούλουμα 2020»   

και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

α) την ματαίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέσω του 

συνοπτικού διαγωνισμού της υπ’ αρ. 152/22.01.2020 διακήρυξης για την ανάθεση της 

ΑΔΑ: Ψ4ΓΣΟΕΠΝ-4ΛΜ



διοργάνωσης της εκδήλωσης «Κούλουμα 2020», σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, επειδή, ο συνοπτικός διαγωνισμός 

προέβη «άκαρπος» και  

β) επειδή το χρονικό διάστημα που απομένει έως την ημέρα εορτασμού των 

Κούλουμων δεν επαρκεί, να μην διενεργηθεί εκ νέου νέος συνοπτικός διαγωνισμός. 

  

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  44/2020. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

ΑΔΑ: Ψ4ΓΣΟΕΠΝ-4ΛΜ
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