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         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Πανεπιστημίου 2019 (αποφάσεις Συγκλήτου αρ. 10/20.12.2018 & αρ. 
1/9.9.2019) 

 

1. Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, (με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των €60.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α.), ανάθεσης με διαπραγματεύσεις (ανεξαρτήτως ποσού) και 
γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των διαγωνισμών και των 
διαπραγματεύσεων αυτών πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενης από 
πρόσωπα που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο.    
 

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΨΑΛΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
psaltou@uom.gr  / 
300 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ samaras@uom.gr / 866 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
papabram@uom.gr 
/836 

ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  gkoloniari@uom.gr /887 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 
spapado@uom.gr / 
665 

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ evalkan@uom.gr /385 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
mavridis@uom.gr / 
868 

ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ seremel@uom.gr /813 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 
venos@uom.gr 
/735 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

papadimitriou@uom.edu.gr 
/727 

 
2. Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών διαγωνισμών, (ήτοι με 
εκτιμώμενη αξία έως €60.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α.) και γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει 
κατά την εκτέλεση των διαγωνισμών αυτών πέραν των θεμάτων αξιολόγησης των προσφορών,  

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ sofiab@uom.gr / 402 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
gtsakiro@uom.gr 
/252 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ* varelas@uom.gr /761 ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Lefka@uom.gr /350 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
n.alexandridis@uom.gr 
/226 

ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
trakatelis@uom.gr 
/827 

ΡΟΥΣΣΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 
ΙΩΑΝΝΑ / ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** 

roussou@uom.gr /277 
katsukas@uom.gr/248  

ΝΤΟΝΑΤΗ ΜΑΝΤΛΕΝ donati@uom.gr /373 

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
epatsouris@uom.gr 
/202 

ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Slivanis@uom.gr 
/685 

* ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ έως 09.09.2019 
** Μόνο στις περιόδους εκπαιδευτικής αδείας της ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ 
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3. Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων συνοπτικών διαγωνισμών, 
αποτελούμενης από πρόσωπα που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο. 

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΚΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Kirou@uom.gr 
/574 

ΖΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
nzaikos@uom.gr 
/713 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
sourstav@uom.gr 
/872 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ natash@uom.gr /598 

ΖΑΡΔΑΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
stelzar@uom.gr 
756 

ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ iat@uom.gr /470 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
stravrop@uom.gr 
/862 

ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ pfoul@uom.gr /843 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nk@uom.gr /747 ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ dasilas@uom.gr /848 

 
4. Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών διαγωνισμών, συνοπτικών 
διαγωνισμών, ανάθεσης με διαπραγματεύσεις και απευθείας αναθέσεων, αποτελούμενης από 
πρόσωπα που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο. 

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ kat@uom.gr /578 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΟΞΑ 

klerip@uom.gr /403 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
icons@uom.gr 
/495 

ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

subedim@uom.gr 
/580 

ΣΟΥΤΣΙΟΥ ΤΣΙΠΡΙΑΝ 
ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ* 

sciprian@uom.gr / 
475 

ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ angelb@uom.gr /429 

*ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έως 09.09.2019 
 
5. Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών διαγωνισμών, συνοπτικών  διαγωνισμών, ανάθεσης με 
διαπραγματεύσεις και απευθείας αναθέσεων, αποτελούμενης από πρόσωπα που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο.  

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΠΡΩΪΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
hproios@uom.gr 
/630 

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 
theano@uom.gr 
/763 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
zontanos@uom.gr 
/745 

ΡΟΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ* 
rodaevi@uom.gr / 
265 

ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 
dmpal@uom.gr 
/607 

ΚΑΛΙΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ voula@uom.gr /838 

* Από 9.9.2019 
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6. Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Συμβάσεων (για τις περιπτώσεις του Π.Δ. 715/1979) αποτελούμενη 
από τρία (3) πρόσωπα που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο. 
 

Πρόεδρος e-mail/τηλ. 
Αναπληρωματικός 

Πρόεδρος 
e-mail/τηλ. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

gmich@uom.gr / 692 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

papan@uom.gr /696 

Τακτικά Μέλη  
Αναπληρωματικά 

Μέλη 
 

ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ kstratos@uom.gr /615 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

kontakis@uom.gr /363 

ΟΔΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 

aodont@uom.gr /217 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
ΣΑΒΒΑΣ 

s.triadis@uom.gr /281 

 
 

Επισημαίνεται ότι τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών σε καμία περίπτωση δεν είναι 
αντίστοιχα των τακτικών. 
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