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                                                6
Η

 Συνεδρίαση / 02-03-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 48/2018 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης µελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης  ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα του ΜΗΜΕ∆. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 2
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2018 ηµέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 2365/ 26-02-2018 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                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 6
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ . 2443/ 27-

02- 2018 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Β. Προϊσταµένη ∆ιευθύντρια Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 

  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    27/2/2018 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  2443   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

                                  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Θέµα: Συγκρότηση διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης 

µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, 

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΜΗΜΕ∆. 
 

 
α) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 221 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
β)  Την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µα αρ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466 
(ΦΕΚ Β’ 4841/2017) «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου µελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗΜΕ∆) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 
 
προτείνουµε τον ορισµό διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης µελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΜΗΜΕ∆ η 
οποία θα αποτελείται από τις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μουστάκα 
Γεωργία ∆Ε ∆οµικών Έργων και Σκοπλάκη Μαρία ∆Ε Η/Υ σύµφωνα µε το άρθρο 5.4 παρ 1 
του ΦΕΚ Β’ 4841/2017. 
 
  
    
                                    Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
        ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τη συγκρότηση διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης µελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης  ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων , µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα του ΜΗΜΕ∆ η οποία θα αποτελείται από τις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Μουστάκα Γεωργία ∆Ε ∆οµικών Έργων και Σκοπλάκη Μαρία 

∆Ε Η/Υ σύµφωνα µε το άρθρο 5.4 παρ 1 του ΦΕΚ Β’ 4841/2017. 

 

 

 

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  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       02/03/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


