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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
15Η Συνεδρίαση    17-06-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 68/2020 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (του άρθρου 32 παρ. 2γ) για την σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης των προµηθειών Α) «προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας 
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου 
Νηπιαγωγείου» και Β) «προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 
αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής». 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/2020 έκτακτης δια περιφοράς λόγω προθεσµιών συνεδρίασης      
της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 17η του µηνός IOYNIOY  
έτους 2020 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11:00 π.µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα 
από την µε  αριθµό πρωτ. 4918/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης 
Νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εµφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 
55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση 
για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-
19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  



  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 5115/12-6-2020 εισήγηση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου. η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη τον Ν. 4412/2016 (άρθρο .221) προτείνουµε για την συγκρότηση της 
τριµελούς Επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση (του άρθρου 32 παρ 2γ.) για την σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης εκτέλεσης των προµηθειών Α)«προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας 
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο 
του 1ου Νηπιαγωγείου» και Β)«προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας 
για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής» 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
 1. Κοντογιάννης Στέφανος 
 2. Αλιφραγκή Καλλιόπη 
 3. Ζιούτος Γεώργιος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Ταµπάκη Ειρήνη 
2. Χαρίτου Ελιάνα 
3. Μπουντίνος Αναστάσιος  
 
Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής προτείνεται ο κος Κοντογιάννης Στέφανος 
 
 
   
                           
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 και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
• Την σχετική νοµοθεσία 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (του άρθρου 32 παρ 2γ.) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
εκτέλεσης των προµηθειών Α)«προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου 
υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου» και 
Β)«προµήθεια απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας 
δίχρονης προσχολικής αγωγής» µε τα ακόλουθα µέλη: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
 1. Κοντογιάννης Στέφανος 
 2. Αλιφραγκή Καλλιόπη 
 3. Ζιούτος Γεώργιος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Ταµπάκη Ειρήνη 
2. Χαρίτου Ελιάνα 
3. Μπουντίνος Αναστάσιος  
 
Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής προτείνεται ο κος Κοντογιάννης Στέφανος 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       17/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


