Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 11/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:89/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 1η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ. 8351/
28.3.2014 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 () µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλειος ( Αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπραντζουκάκης Νίκ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.∆ : της αριθ.11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού για το έργο «Πλακοστρώσεις Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός
του οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού», προϋπολογισµού 230.000,00
ευρώ που θα διεξαχθεί στις 28-03-2014 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26
ν.4024/2011).
Εισηγητής: κ. ∆ηµήτρης Βραχνούλας
Πρ/νος Τµήµατος Τεχνικών Έργων ∆.Τ.Υ. ∆.Λευκά.
Ο εισηγητής κ. Βραχνούλας ∆ηµήτρης , διάβασε στην Οικονοµική Επιτροπή την
εισήγησή του :
« Α. Το γεγονός ότι στις 15-04-2014 ο ∆ήµος διενεργεί δηµοπρασία µε τα
µέλη της επιτροπής που κληρώθηκαν στις 12-02-2014 και συγκροτήθηκαν µε την
αριθ. 51/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,θα πρέπει να γίνει νέα κλήρωση για
τη συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού του παραπάνω
έργου.
Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης»
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
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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.»
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».
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας διενήργησε τη παρακάτω κλήρωση
Κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που
θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για το έργο
«Πλακοστρώσεις Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καστού» προϋπολογισµού 230.000,00 € που θα διεξαχθεί στις 15-042014 έργων για το έτος 2014 .Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν
εµφαίνονται στο από 28-3-2014 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε
Την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για το έργο
«Πλακοστρώσεις Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καστού» προϋπολογισµού 230.000,00 € που θα διεξαχθεί στις 15-042014 έργων για το έτος 2014, σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων των
υπαλλήλων που εµφαίνονται στο από 28-03-2014 πρακτικό κληρώσεως.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ
Την 28 Μαρτίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, στο γραφείο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
διενεργήθηκε από το ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αρέθας Σπυρίδων της Μαρίας
Τριτσαρώλη
και της Ασπασίας Σούνδια ∆ηµοτικών Υπαλλήλων της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που συγκροτήσουν την
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιµεντοστρώσεις
δρόµων εντός του Οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού» προϋπολογισµού
230.000,00 €
που θα διεξαχθεί στις 15-04-2014 , σύµφωνα µε την από 24-032014 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση.
Ο ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ Αρέθας Σπυρίδων προχώρησε στη
κλήρωση των µελών, όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, µε επιλογή κλήρου.
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/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Ζωή
Επαµεινώνδας
Θωµάς

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Πάντζου
Φραγκούλης
Γεωργάκης
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ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ Μηχαν.
ΠΕ Πολ.Μηχ.
ΠΕ Πολ. Μηχαν .

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Βικτωρία
Αγγελική
Θωµάς

ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαρίζου
Γεωργάκη
Βουκελάτος

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ Πολ.Μηχ.
ΠΕ Πολ.Μηχ.
ΤΕ Πολ. Μηχ.

Με ευθύνη του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν
αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
Και µετά από διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για το έργο «Πλακοστρώσεις
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός του οικισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού» ,
κατόπιν κλήρωσης της Υπηρεσίας , ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Ζωή
Πάντζου
ΠΕ Μηχαν.
2
Επαµεινώνδας
Φραγκούλης
ΠΕ Πολ.Μηχ.
3
Θωµάς
Γεωργάκης
ΠΕ Πολ. Μηχαν .

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Βικτωρία
Αγγελική
Θωµάς

ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Παπαρίζου
Γεωργάκη
Βουκελάτος

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ Πολ.Μηχ.
ΠΕ Πολ.Μηχ.
ΤΕ Πολ. Μηχ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 89/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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