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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2015 
  
ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθµ. πρωτ. 12939/23.11.2015 πρακτικού διενέργειας 
κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας 
καυσίµων  - λιπαντικών του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2016. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 31ης /2015  ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 25η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε έκτακτη  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12970/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  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 ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                            
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
 
O κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών  της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου 
∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος  Καρούση Ιωάννη και   το  πρακτικό κλήρωσης η οποία 
πραγµατοποιήθηκε  23.11.2015 για  την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση ενστάσεων   για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Καισαριανής για το Έτος 2016  και τα  οποία 
έχουν ως εξής : 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  24.11.2015  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 13000    
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                      
                - 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
                                                              Προς: 
 
                                                        Οικονοµική Επιτροπή 
                                                           ∆ήµου Καισαριανής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Θέµα: Έγκριση του υπ’ αριθµ. πρωτ 12939/23.11.2015 πρακτικού διενέργειας 
κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας 
καυσίµων – λιπαντικών του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2016. 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε το υπ’ αριθµ. πρωτ 12939/23.11.2015 πρακτικό διενέργειας 
κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας 
καυσίµων – λιπαντικών του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2016. 
 
                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
                                                                    ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΝΑΝΝΗΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Καισαριανή    23-11-2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αριθµ. Πρωτ. 12939 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
Σήµερα  ηµέρα ∆ευτέρα  23/11/2015 και ώρα 10:00 π.µ. στο Γραφείο της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  επιτροπή αποτελούµενη από τους εξής: 
 

1) Καρούση Ιωάννη , προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
2) Ματζιούρη Γεώργιο, προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
3) Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο , προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών  
 

∆ιενήργησε  κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και 
εξέτασης ενστάσεων για την προµήθεια καυσίµων – λιπαντικών  του ∆ήµου 
Καισαριανής που αφορούν  το έτος 2016 .  
 
και αναδείχτηκαν τα κάτωθι  µέλη  
 



 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Σκοπλάκη Μαρία 
2. Τσαλκιτζής Γεώργιος 
3. Καµπίτσης Ανδρέας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Ταµπάκη Ειρήνη 
2. Μελαχροινίδης Χαράλαµπος 
3. Καραγιώργη Αναστασία 

 
 
                            ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 
ΚΑΡΟΥΣΗΣ Ι.             ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ Γ.             ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ 
 
 
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 υπόψην το ανωτέρω  πρακτικό  
 
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει   το πρακτικό κλήρωσης που αφορά τον ορισµό  της επιτροπής  διενέργειας 
διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και εξέταση ενστάσεων   για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Καισαριανής για το Έτος 2016. 
   
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος (αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 6.Κοντόσταυλος  Γεώργιος 
 
                                                                                  Καισαριανή   25/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                               Της υπηρεσίας 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                       


