ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 28
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
2111/24-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων

Απουσίαζαν
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Η κα Π.Λάζαρη αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων
ΘΕΜΑ 15ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιτροπή παραλαβής
εργασιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος

1

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980 «η παραλαβή κάθε δημοτικής
υπηρεσίας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Δήμου και
ένα Δημοτικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών
Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το Δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με
τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά».
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού
διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2
του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που
παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998, ως
ισχύει.
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
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν
άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».
Κατ'

εξουσιοδότηση

της

ανωτέρω

διάταξης

δημοσιεύτηκε

η

υπ'

αριθ.

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) Απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια 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».
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ότι στην
περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό
όργανο για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, εργασιών ή έργων, το μέλος αυτό
προκύπτει 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.
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Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας διενήργησε τις κληρώσεις,
προκειμένου να προκύψουν οι επιτροπές από υπαλλήλους του Δήμου, που προβλέπονται στις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΠΟΤΑ, Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) και στις διατάξεις
του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως».
Οι ανωτέρω κληρώσεις εγκρίθηκαν με την αριθμ. 314/2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούμαστε
Την διενέργεια κληρώσεως για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα
αποτελέσουν μέλη (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής
εργασιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.
Κατόπιν κληρώσεως αναδείχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πραξιτέλης Σούνδιας,
τακτικό μέλος και Βασίλειος Μελάς, αναπληρωματικό μέλος, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής
παραλαβής εργασιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Ορίζει ως μέλη της επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος
2013 τους Δημοτικούς Συμβούλους Πραξιτέλης Σούνδια, τακτικό μέλος και Βασίλειο Μελά,
αναπληρωματικό μέλος, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν κληρώσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 27/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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