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 Συνεδρίαση / 20-06-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 135/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για την 

προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού ήτοι : ενός (1) φορτηγού ανατρεπόµενου 

ωφέλιµου φορτίου περίπου 3 tn και ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού 

σαρώθρου . 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 20
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 6160 /14-06-2018  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 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την εισήγηση του κ . 

Χριστοδουλόπουλου Γ. Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου  η οποία έχει ως εξής .  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                       ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

                       Προς Οικονοµική  Επιτροπή 

                                 ∆ήµου Καισαριανής 

 

ΘΕΜΑ  Ορισµός Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

             Προµήθειας του µηχανολογικού εξοπλισµού  ενός (1) φορτηγού 

ανατρεπόµενου ωφέλιµου φορτίου περίπου 3 tn και ενός (1) αυτοκινούµενου 

αναρροφητικού σαρώθρου. 

 

 

    Για την διενέργεια του διαγωνισµού και αξιολόγησης της προµήθειας ενός (1) 

φορτηγού ανατρεπόµενου ωφέλιµου φορτίου περίπου 3 tn και ενός (1) 

αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου ορίζονται ως µέλη της επιτροπής  

   

                     Τακτικά µέλη 

 

1. Κοντογιάννης Στέφανος (πρόεδρος) 

2. Γουναρόπουλος Βασίλης 

3. Γκοµέσης Αθανάσιος 

 

                     Αναπληρωµατικά µέλη 

 

  1.Ευαγγέλου Γρηγόρης (πρόεδρος) 

  2 Γιαννόπουλος Ιωάννης 

  3 Ψαλλίδας Βασίλης    

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για την 

προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού ήτοι : ενός (1) φορτηγού ανατρεπόµενου 

ωφέλιµου φορτίου περίπου 3 tn και ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού 

σαρώθρου ως εξής :  

 

                     Τακτικά µέλη 

 

1. Κοντογιάννης Στέφανος (πρόεδρος) 

2. Γουναρόπουλος Βασίλης 

3. Γκοµέσης Αθανάσιος 

 

                     Αναπληρωµατικά µέλη 

 

   1..Ευαγγέλου Γρηγόρης (πρόεδρος) 

   2 .Γιαννόπουλος Ιωάννης 

   3 .Ψαλλίδας Βασίλης    

 
 

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       20/06/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


