ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 17/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 23η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1018/19.1.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπλ. κ. Σέρβου)
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7.
8.
9.

Απόντες
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Οµόφωνα προτάσσεται το 4ο θέµα
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών και
εργασιών και Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και εργασιών, για διαγωνισµούς
και απευθείας αναθέσεις, ∆ .Λευκάδος για το έτος 2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνης, Πρ/νος Πρ/σµού
Λογιστηρίου και Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των
µελών τους µε κλήρωση» του Ν.4024/2011 ορίζεται ότι:
«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 ιδιότητάς 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.»
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Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 εδ. 33 της αριθµ.1520/13-03-2012 (ΦΕΚ 732/τευχ. Β΄)
απόφασης Αποκεντρ. ∆ιοικ. Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Λευκάδος στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου είναι να «…εισηγείται τη
συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης
προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου…»
Κατ'
εξουσιοδότηση
της
ανωτέρω
διάταξης
δηµοσιεύτηκε
η
υπ'
αριθ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών,
υπηρεσιών ή έργων».
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησε της από 21-01-2015
κληρώσεις για την ανάδειξη µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν τις
Επιτροπές που προβλέπονται στις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Απόφαση Υπ.Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) και
τις διατάξεις του Π.∆.28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
Α. κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα
συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2015,
Β. κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα
συγκροτήσουν τις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών για το έτος 2015,
Γ. κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα
συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιώνυπηρεσιών και απευθείας ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2015.
Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.εσ.72/2101-2015 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτουµε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
τη συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών:
α. Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2015,
β. Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης προµηθειών για το
έτος 2015,
γ. Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών-υπηρεσιών και
απευθείας ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2015,
σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων των υπαλλήλων που αναγράφονται στο
υπ΄αριθµ.πρωτ.εσ.72/21-01-2015 πρακτικό κληρώσεως.
Επιπλέον, το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, κάθε επιτροπής να οριστεί ως Πρόεδρος
και αναπληρωτής Πρόεδρος αντίστοιχα.
Συνηµµένα:
1. το υπ’ αριθµ. πρωτ. εσ.72/21-01-2015 πρακτικό κληρώσεως το οποίο έχει ως εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λευκάδα 21- 01- 2015
Αριθ. Πρωτ.εσ.:72

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Την 21η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, στο γραφείο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών Ματαράγκα Πέτρο, ενώπιον του Αθανίτη Αντώνη και της Γεωργάκη
Κωνσταντίνας, ∆ηµοτικών υπαλλήλων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κλήρωση για την
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ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών, τις
Επιτροπές Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης προµηθειών, την
Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιών-υπηρεσιών κι απευθείας
ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2015, σύµφωνα µε την αριθµ.πρωτ.εσ.56/19-01-2015
τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση.
Στο συνηµµένο πίνακα της ανωτέρω ανακοίνωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στις ανωτέρω
επιτροπές.
Ο ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ματαράγκας Πέτρος, παρουσία των προαναφερόµενων
δύο υπαλλήλων της ίδιας ∆/νσης, προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους αναφερόµενους
στο συνηµµένο πίνακα υπαλλήλων.
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες κατά σειρά
κλήρωσης:
Α. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2015.

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Αθανίτης
Καρύδη
Μελά

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Αντώνιος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Ελένη
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
Μαρία
ΠΕ9 Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
∆ελλαπόρτας
Σπυρίδων
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
2
Ροµποτής
Στέφανος
ΤΕ 17 ∆ιοικητικού-Λογιστικού
3
Παπαθανάση
Αµαλία
ΠΕ Μηχανικών(Αρχιτεκτόνων)
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Β.1. Για την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για το έτος 2015:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
∆ρακάτου
Μαρία
ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας
2
Παπαδόπουλος
Άγγελος
ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας
3
Σάντα
Ευτυχία
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Κων/να
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
Σοφία
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
3
Βασιλάκη
Βασιλική
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Α/Α
1
2

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργάκη
Γεωργάκη

Β.2. Για την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού
για το έτος 2015:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
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1
2
3

Μικρώνη
Κόγκας
Γράψα

Κωνσταντία
Πέτρος
Γεωργία

ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών
∆Ε1 ∆ιοικητικού
ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Σίδερη
Ουρανία
∆Ε Νοσηλευτριών
2
Ταβουλάρη
Αποστολία
ΤΕ ∆ιοικητικού
3
Παστέλη
Μαρία
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Β.3. Για την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος για το έτος 2015:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Μελά
Μαρία
ΠΕ 9 Γεωπόνων
2
Σίδερης
Ελευθέριος
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
3
Παπαθανάση
Αµαλία
ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Κηρολίβανου
Αικατερίνη
ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων)
2
Μίγκου
Ανέττα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3
Βλάχου
Θέκλη
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Β.4. Για την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2015:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Αρέθας
Σπυρίδων
ΠΕ 7 Χηµικών Μηχανικών
2
Φραγκούλης
Επαµεινώνδας
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3
Ορφανός
Κωνσταντίνος
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Γεωργάκη
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Γεωργάκης
Θωµάς
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3
Κούστας
Παναγιώτης
ΤΕ4 Τεχν.Ηλεκτρ.Μηχανικών
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Β.5. Για την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών γραφικής ύλης - ειδών γραφείου-εντύπων-επίπλων γραφείου-ειδών
ηλεκτρονικού εξοπλισµού-λογισµικού Η/Υ - αναλώσιµων ειδών γραφείου- φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων- φαξ –εκτυπωτών, αναλώσιµων αυτών και λοιπών συναφών ειδών, ειδών
καθαρισµού γραφείων του ∆ήµου, ειδών για συνέδρια, ηµερίδες, εορτές και κάθε είδους
εκδηλώσεων εν γένει, για το έτος 2015:

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
Φραγκούλη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
Αµαλία
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ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ11 Πληροφορικής

2
3

Μαρίνου
Μάλφας

Λαµπρινή
Γεράσιµος

ΠΕ1 ∆ιοικητικού
∆Ε1 ∆ιοικητικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Γεωργία
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
2
Φατούρος
Γεώργιος
∆Ε1 ∆ιοικητικού
3
Σολδάτου
Αγαθή
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
Κατωπόδη

Γ. Για την Επιτροπή ∆ιενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισµούς εργασιώνυπηρεσιών κι απευθείας ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2015.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Γεωργάκη
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Πολίτης
Άγγελος
∆Ε1 ∆ιοικητικού
3
Κουµουνδούρος
Πέτρος
∆Ε Πληροφορικής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Βραχνούλας
∆ηµήτριος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2
Τριτσαρώλη
Μαρία
∆Ε38 Χειριστών Η/Υ
3
Γεωργάκη
Γερασιµούλα
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή
τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την διενέργεια της κλήρωσης
1. Ματαράγκας Πέτρος 2. Αθανίτης Αντώνης 3. Γεωργάκη Κων/να.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών και εργασιών και
Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και εργασιών, για διαγωνισµούς και απευθείας
αναθέσεις, ∆ .Λευκάδος για το έτος 2015, σύµφωνα µε το ανωτέρω υπ’ αριθµ. πρωτ. εσ.72/21-012015 πρακτικό κληρώσεως.
Το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, κάθε επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος και
αναπληρωτής Πρόεδρος αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 17/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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