ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 20/2016
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 1 του μήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 1570/28-1-2016 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την συζήτηση
του 1ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού μελών και συγκρότησης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.,
και για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, έτους 2016»
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος Πρ/σμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπή τα 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
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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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 εδ. 33 της αριθμ.1520/13-03-2012 (ΦΕΚ 732/τευχ. Β΄)
απόφασης Αποκεντρ. Διοικ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδος στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι να «…εισηγείται τη
συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου…»
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».
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας διενήργησε την 28-01-2016 κλήρωση 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.Δ.28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για
τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του
Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ., και για απευθείας αναθέσεις προμηθειών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών, έτους 2016.
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ΄αριθμ.πρωτ.εσ.131/2801-2016 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτουμε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούμαστε
τη συγκρότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον ανοικτό
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ., και για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών, έτους 2016 σύμφωνα με τον πίνακα των ονομάτων των υπαλλήλων που
αναγράφονται στο υπ΄αριθμ.πρωτ.εσ. 131/28-01-2016 πρακτικό κληρώσεως , ήτοι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αρέθας
2
Παντζου
3
Σίδερης

ΟΝΟΜΑ
Σπυρίδων
Ζωή
Ελευθέριος

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Φραγκούλης
2
Βρεττού

ΟΝΟΜΑ
Επαμεινώνδας
Κωνσταντίνα

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ
Μηχανικών
(Δομικών
Έργων)
ΔΕ5
Εργοδηγών(Δομικών
Έργων)

3

Κότσιφα

Άννα

Έργο της Επιτροπής θα είναι η διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.
και τυχόν επανάληψης του, η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό και
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αξιολόγηση προσφορών για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για το
έτος 2016.
Το πρώτο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της Επιτροπής να οριστεί ως Πρόεδρος και
αναπληρωτής Πρόεδρος αντίστοιχα.
Με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας να ειδοποιηθούν αμελλητί για την
επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Τη συγκρότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ., και για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών, έτους 2016 σύμφωνα με τον πίνακα των ονομάτων των υπαλλήλων που
αναγράφονται στο υπ΄αριθμ.πρωτ.εσ. 131/28-01-2016 πρακτικό κληρώσεως , ήτοι:
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και τυχόν επανάληψης του, η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό και
αξιολόγηση προσφορών για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για το
έτος 2016.
Το πρώτο μέλος, τακτικό και αναπληρωματικό, της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος και
αναπληρωτής Πρόεδρος αντίστοιχα.
Με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας να ειδοποιηθούν αμελλητί για την
επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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