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                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2015 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
αποτελέσµατος ( συντήρησης οχηµάτων και ανταλλακτικών, Π.∆ 28/80 ).  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 
∆ήµου Καισαριανής, της 17ης του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015. 
Στην  Καισαριανή σήµερα την 17η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ηµέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 9.00 π.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,  ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.1645/13-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 2ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπ’ όψη  των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, την εισήγηση  « Πρακτικό 
∆ιενέργειας Κλήρωσης Αριθµός 1,   για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος (συντήρηση οχηµάτων και 
ανταλλακτικών,Π.∆ 28/80)»  του  Προϊσταµένου ∆/νσης  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 
Γ. Ματζούρη  οποία έχει ως  εξής:  
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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης 
Αποτελέσµατος έτους 2015 
 
Προκειµένου να συγκροτηθούν οι Επιτροπές ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Αποτελέσµατος  του ∆ήµου µας για το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκε 
στις 2/2/2015  κλήρωση παρουσία 3 ∆ιευθυντών του ∆ήµου Καισαριανής στην οποία 
αναδείχτηκαν τα µέλη – υπάλληλοι  που θα τις στελεχώσουν σύµφωνα µε το άρθρο 
26 του Νόµου 4024/2011. Για το έτος 2015 υπάρχει ανάγκη να συγκροτηθούν  οι 
κάτωθι  τέσσερις (4)  επιτροπές όπως αναφέρονται στο πρακτικό που ακολουθεί.  
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010) η 
συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
αποτελεί αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ 1 
 
Σήµερα  ηµέρα ∆ευτέρα 2/2/2015 και ώρα 12:00 π.µ. στo Γραφείο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής παρουσία τριµελούς επιτροπής 
αποτελούµενη από τους εξής: 
 

1) Καρούση Ιωάννη , προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  
2) Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο , προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών  
3) Ματζιούρη Γεώργιο, προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών . 
 

διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη  τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για 
την διεξαγωγή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
προµηθειών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ και Π.∆ 28/80) για το έτος 2015 σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Νόµου 4024/2011 ως εξής: 
 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, Π.∆ 28/80) 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Γουναρόπουλος Βασίλειος 



2. Γκοµέσης Αθανάσιος 
3. Ψαλλίδας Βασίλειος 
4.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Λασκαρίδης ∆ηµήτριος 
2. Παπαθανασίου Βασίλειος 
3. Πατσιαλός Παναγιώτης 

( Συγκρότηση – Απόφαση από Οικονοµική Επιτροπή ) 
 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή   
                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
  Μετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω  πρακτικό  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει   το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης  αριθµός 1 που αφορά  την συγκρότηση   
επιτροπής  διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος ( συντήρησης 
οχηµάτων και ανταλλακτικών, Π.∆ 28/80 ) για το έτος 2015. 
  
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   18/2/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                          Της υπηρεσίας 

 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                  
 
 


