ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 61
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Μεσσήνη Κερασούλα
15. Σώλος Φώτιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Βεργίνης Ξενοφώντας
18. ΚαββαδάςΑθανάσιος
19. Στραγαλινός Βασίλειος
20. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
21. ∆ρακονταειδής Κων/νος
22. Νικητάκης Μάρκος
23. Φίλιππας Γεώργιος
24. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
25. Ροντογιάννης Κων/νος
26. Βλάχος Σπυρίδων
27.Γαζής Αναστάσιος
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 20ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για συµπλήρωση της µε αριθµ. 442/2013 απόφασης περί έγκρισης
ορισµού κατόπιν κληρώσεως ενός δηµοτικού συµβούλου ως αναπληρωµατικού µέλους
του κ. Σούνδια Πραξιτέλη, δηµοτικού συµβούλου, τακτικού µέλους, στην Επιτροπή
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Παραλαβής

Εργασιών-Υπηρεσιών

για

διαγωνισµούς

και

απευθείας

αναθέσεις

εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2014.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
O Αντιδήµαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, 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 δηµοτικού 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
3)τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ.1 του Ν.3463/2006,
4)τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011),
5)την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/4-11-2011 Απόφ. Υπ. ∆ιοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρ.
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β΄),
6)την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης,
7)την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης,
8) 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,
9)τη µε αριθµ.442/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκε ως µέλος της
Επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014 ο
δηµοτικός σύµβουλος κ.Σούνδιας Πραξιτέλης,
10)την ανάγκη ορισµού δηµοτικού συµβούλου ως αναπληρωµατικού µέλους του κ.Σούνδια
Πραξιτέλη για τη συµπλήρωση της επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών για
διαγωνισµούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2014,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
τον ορισµό κατόπιν κληρώσεως ενός δηµοτικού συµβούλου ως αναπληρωµατικού µέλους
του κ. Σούνδια Πραξιτέλη, δηµοτικού συµβούλου, τακτικού µέλους, στην Επιτροπή παραλαβής
εργασιών – υπηρεσιών για διαγωνισµούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών για το
έτος 2014.”
Ακολουθεί κλήρωση στην οποία κληρώθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος , κ. Φίλιππας Γεώργιος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
ορίζει, κατόπιν κλήρωσης, τον δηµοτικό σύµβουλο, κ. Φίλιππα Γεώργιο ως αναπληρωµατικό
µέλος του κ. Σούνδια Πραξιτέλη, δηµοτικού συµβούλου, τακτικού µέλους, στην Επιτροπή
παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών για διαγωνισµούς και απευθείας αναθέσεις εργασιώνυπηρεσιών για το έτος 2014.”

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.61/14.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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