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                                       Συνεδρίαση της 36/ης 08-11-2013 
   
                                          ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 144/2013 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  ανοιχτού  διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου  του έργου µε τίτλο Κατασκευή  «Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός ».  

 
Πρακτικό της µε αριθµό 36ης/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, της 8ης  του µηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2013 ηµέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα , 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14323/8-11-2013 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 σε σύνολο επτά (7) 
τακτικών µελών  παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση   τα επτά (7) µέλη.  
Ονοµαστικά οι : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         
 1. Καµπάκας Αντώνιος Πρόεδρος  
 2. Βούρλος ∆ηµήτριος     
 3.Έξαρχος Βασίλης 
 4.Κατηµερτζής Γεώργιος         
 5. Παπαδέλης ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
 6.Παρασκευά ∆έσποινα (αν. µέλος) 
 7.Μανιατέα Αικατερίνη(αν. µέλος) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010: 
«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες……ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 2 του Π∆ 28/1980 
«Οι δηµοπρασίες των δήµων διενεργούνται από την δηµαρχιακή επιτροπή. Κατά την 
διεξαγωγή των δηµοπρασιών, εφόσον παρίσταται ανάγκη, µπορεί να παρίσταται και 
τεχνικός υπάλληλος, που ορίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη , στην περιφέρεια στη 
οποία υπηρετεί ή του Υπουργού Εσωτερικών, σε περίπτωση που υπηρετεί στην 
Κεντρική Υπηρεσία για να βοηθήσει και να συµβουλεύσει την επιτροπή 
δηµοπρασίας, χωρίς όµως να αποτελεί µέλος της .» 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.74024/2011: 
« Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών  ή έργων, δεν προβλέπεται η 
συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η 
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά 
από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 
νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από 
την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί 
να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως.» 
 
 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω  διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ΄αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων – ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β΄). 
 
 
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών  διενήργησε την 8-11-2013, κλήρωση για την 
ανάδειξη των µελών ( τακτικών και αναπληρωµατικών ), που θα συγκροτήσουν την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 
εµφαίνονται στο υπ΄αριθ. πρωτ.14352/08.11.2013 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο 
θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:08/11/2013 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:    14352                                   
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                
 
 
      ΘΕΜΑ: Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων τακτικών και τεσσάρων 
αναπληρωµατικών µελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού, για το έργο 
κατασκευή << ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ >>. 
 
     Μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε την 7η Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11.00 π.µ. στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας κληρώθηκαν οι εξής υπάλληλοι:   
 
Τακτικά µέλη:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Κωνσταντοπούλου Βασιλική  
Αλεβιζάκη Ειρήνη 
Λασπιάς Αλέξανδρος  
Γουναρόπουλος Βασίλειος   
   
Αναπληρωµατικά µέλη: 
 
Χαρίτου Ελιάνα 
Αγγελιδάκη Μαριάννα  
Ψαλίδας Βασίλειος  
Μουστάκα Γεωργία   
 
                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
                                                           ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση 
και: 
1. Τις διατάξεις  του  άρθρου 18 παρ. 2 του Π∆ 28/1980 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024 /2011 
3. Τα ις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010  
4.Τις διατάξεις της υπ΄αριθ ∆ΙΣΚΠΟ / Φ. 18/οικ. 21508/04.11.2011 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ΄2540/07.11.2011 τεύχος Β΄)  
5.Το υπ΄αριθ. πρωτ. 14352/8.11.2013 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από 
τον αναπληρωτή διευθυντή  Tεχνικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν την κλήρωση.  
 
                                           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                             Μετά από διαλογική συζήτηση 
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Συγκροτεί την επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού /Αξιολόγησης υπηρεσιών του 
έτους 2013 ως εξής: 
     
Α/Α   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  
1.Κωνσταντοπούλου Βασιλική                                        Χαρίτου Ελιάνα       
2Αλεβιζάκη Ειρήνη                                                    Αγγελιδάκη Μαριάννα 
3.Λασπιάς Αλέξανδρος                                                   Ψαλίδας Βασίλειος 
4.Γουναρόπουλος Βασίλειος                                           Μουστάκα Γεωργία 
      
Έργο της επιτροπής είναι  α)   η διενέργεια διαγωνισµών ,β ) η υποβολή 
γνωµοδοτήσεων για θέµατα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων ή 
για θέµατα που προβλέπουν οι διατάξεις του Π∆28/1980.  
 
Η επιτροπή για την διενέργεια  Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του 
έργου µε τίτλο Κατασκευή «Βιοκλιµατικός Παιδικός Σταθµός» θα συνεδρίαση στις 
03-12-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ.. 
 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το 
υπ΄αριθ. πρωτ. 14352/8.11.2013 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών.  
Η παρούσα απόφαση ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               1Βούρλος ∆ηµήτριος     
                                                               2.Έξαρχος Βασίλης 
                                                               3.Κατηµερτζής Γεώργιος 
                                                               4. Παπαδέλης ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                               5..Παρασκευά ∆έσποινα (αν. µέλος) 
                                                               6.Μανιατέα Αικατερίνη(αν. µέλος) 
   ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ            

                                                             Καισαριανή 11/11/2013 
                                                                      Της υπηρεσίας 
                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 

 
                                                               ΚΑΜΠΑΚΑΣ  ΑΝΤΩΝHΣ   
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