ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 28
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 1588/28-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Αραβανής Βασίλειος
Βλάχος Κων/νος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δηµοτικών συµβούλων ως τακτικού και
αναπληρωµατικού µέλους, για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισµούς και
απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.∆.28/1980 σύµφωνα µε το οποίο η παραλαβή κάθε δηµοτικής
προµήθειας εκτελείται από επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήµου και
ενός δηµοτικού συµβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθµοι αυτών
δηµοτικού σύµβουλοι. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι ορίζονται µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου,
οι δε υπάλληλοι από το δήµαρχο. Προτιµούνται οι κατά βαθµό ανώτεροι. Μαζί µε τα τακτικά µέλη
ορίζονται και τα αναπληρωµατικά.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Π.∆.28/1980 σύµφωνα µε το οποίο οι διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος έχουν αναλογική εφαρµογή και για τις υπηρεσίες.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.3 του Ν.3463/06 σύµφωνα µε το οποίο µέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από
τις υπηρεσίες που παρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄),
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄),µε την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθµίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον Π∆ 60/2007).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.4024/2011
όπου 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.»
5.Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β΄)Απόφ. Υπ. ∆ιοικ.
Μεταρ. & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης -∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
6.την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ.
∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία: «στην περίπτωση που προβλέπεται η συµµετοχή µέλους
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε συλλογικό όργανο µε το προαναφερόµενο αντικείµενο, το µέλος
αυτό θα προκύψει µετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την
περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του Ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους,
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
τον ορισµό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δηµοτικών συµβούλων, ως τακτικού και αναπληρωµατικού
µέλους, για την Επιτροπή παραλαβής εργασιών–υπηρεσιών από διαγωνισµούς κι απευθείας
αναθέσεις εργασιών- υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2015, η οποία θα συγκροτηθεί µε
απόφαση ∆ηµάρχου.»
Στη συνέχεια ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τακτικό µέλος κληρώθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κατηφόρης Χρήστος.
Αναπληρωµατικό µέλος κληρώθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Φίλιππας Γεώργιος.
Μετά την ανωτέρω κλήρωση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει ως τακτικό µέλος, στην
Επιτροπή παραλαβής εργασιών–υπηρεσιών από
διαγωνισµούς κι απευθείας αναθέσεις εργασιών- υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2015, τον
δηµοτικό σύµβουλο κ. Κατηφόρη Χρήστο, µε αναπληρωµατικό τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Φίλιππα
Γεώργιο.
Η ανωτέρω επιτροπή θα συγκροτηθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 28/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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