ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 234/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η
του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25009/22.9.2014 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8.
9.

Απόντες
1. Κούρτης Γεώργιος
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 16ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού µέλους στην επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης
Αντώνιος,
Πρ/µενος
Τµήµατος
Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
1. τις διατάξεις του Ενιαίου Κώδικα Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση
Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993,
2. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011),
3.τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/4-11-2011 Απόφ. Υπ. ∆ιοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρ.
∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β΄),
4.τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκυκλίου Υπ. ∆ιοικ.
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης,
5.το µε αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/21700/19-09-2012 έγγραφο του Υπ. ∆ιοικ. Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ.
∆ιακυβέρνησης,
6.τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-2011
Εγκυκλίου Υπ. ∆ιοικ.
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης,
8.τις διατάξεις του αρ.13 παρ.5 του Ν.2690/1999 ΦΕΚ Α’ 45/09-03-2014, όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση συµµετοχής στην
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Επιτροπή αναπληρωµατικού µέλους σε αντικατάσταση τακτικού µέλους που λόγω της υπηρεσιακής
του σχέσης απώλεσε την ιδιότητα µε την οποία τοποθετήθηκε µέλος της Επιτροπής, αυτή δε
συνεδριάζει νόµιµα µετά την πάροδο τριών µηνών (Απόφ.VI Τµήµα 2011/2010),
9.τη µε αριθµ. 282/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία τακτικό µέλος της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014 κληρώθηκε ο Σταµατέλος
Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας,
10.το γεγονός ότι ο κ.Σταµατέλος Παναγιώτης µετατάχθηκε στον ∆ήµο Πρέβεζας στο πλαίσιο
εφαρµογής των διατάξεων του Ν.4250/2014, αφού τέθηκε σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την
αριθµ.11749/30-04-2014(Α∆Α:ΒΙ0ΕΩΛΙ-6ΡΣ) διαπιστωτική πράξη του ∆ηµάρχου Λευκάδας από 1704-2014 έως 16-05-2014 και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη αντικατάστασής του στην Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για τη νόµιµη λειτουργία της,
11.το µε αριθµ.πρωτ.εσ.1486/17-09-2014 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού µέλους στη
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014, προς αντικατάσταση του
µεταταχθέντος υπαλλήλου στον ∆ήµο Πρέβεζας Σταµατέλου Παναγιώτη, και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση του µε αριθµ.πρωτ.εσ.1486/17-09-2014 Πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού
µέλους στη Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014, προς αντικατάσταση
του µεταταχθέντος υπαλλήλου στον ∆ήµο Πρέβεζας και τακτικού µέλους της Επιτροπής Σταµατέλου
Παναγιώτη, σύµφωνα µε το οποίο κληρώθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ροντογιάννη ∆ήµητρα,
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του µε αριθµ.πρωτ.εσ.1486/17-09-2014 Πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη
τακτικού µέλους στη Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014, προς
αντικατάσταση του µεταταχθέντος υπαλλήλου στον ∆ήµο Πρέβεζας και τακτικού µέλους της
Επιτροπής Σταµατέλου Παναγιώτη, σύµφωνα µε το οποίο κληρώθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου
Ροντογιάννη ∆ήµητρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
Το µε αριθµ.πρωτ.εσ.1486/17-09-2014 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού µέλους
στη Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014, και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λευκάδα 17-09-2014
Αριθ. Πρωτ.εσ.: 1486

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Την 17η Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
του ∆ήµου Λευκάδας, στο γραφείο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τη
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Στραγαλινού Νίκη, ενώπιον της Καρύδη Ελένης και της
Χαλκιοπούλου Γεωργίας, ∆ηµοτικών υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κλήρωση για
:
Α)την ανάδειξη τακτικού µέλους στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος
2014, προς αντικατάσταση του µεταταχθέντος υπαλλήλου στον ∆ήµο Πρέβεζας Σταµατέλου
Παναγιώτη,
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Β)την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών στον πρόχειρο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε σκοπό την προµήθεια συσσιτίου για
τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας κατά τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύµφωνα µε
την αριθµ.1456/15-09-2014 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση.
Στο συνηµµένο πίνακα της ανωτέρω ανακοίνωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στις ανωτέρω
επιτροπές.
Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Στραγαλινού Νίκη, παρουσία των προαναφερόµενων
δύο υπαλλήλων της ίδιας ∆/νσης, προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους αναφερόµενους
στο συνηµµένο πίνακα υπαλλήλων.
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού µέλους στην Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το έτος 2014.Το κληρωθέν µέλος είναι η υπάλληλος του
∆ήµου Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών στον πρόχειρο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε σκοπό την προµήθεια συσσιτίου για
τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας κατά τη σχολική περίοδο 2014-2015,και
ακολούθως για τα αναπληρωµατικά.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά
κλήρωσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργάκης
Μαρίνου
∆ελλαπόρτας

ΟΝΟΜΑ
Θωµάς
Λαµπρινή
Σπυρίδων

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Φραγκούλης
Επαµεινώνδας
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Κούρτη
Παρασκευή
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Πολιτών
Καπατσώρης
Γεώργιος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την
επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.

Α/Α
1
2
3

Οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την διενέργεια της κλήρωσης
1. Στραγαλινού Νίκη
2. Καρύδη Ελένη
3. Χαλκιοπούλου Γεωργία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 234/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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