ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 58/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 367/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25991/16-12-16 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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 ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση θέµατος
εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών για την απευθείας ανάθεση προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 321/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η
αρµόδια Επιτροπή προκειµένου να προβεί στη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών για την
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προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016,
σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. 23215/10-11-2016 διακήρυξης.
Με την υπ’ αριθµ. 330/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το από 24-112016 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού και έκρινε τον διαγωνισµό άγονο.
Με την υπ’ αριθµ. 365/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το από 15-122016 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού σχετικά µε υποβαλλόµενη ένσταση και αποφάσισε να
διερευνηθεί η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26207/20-12-2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας
προσκλήθηκαν όσες επιχειρήσεις συµµετείχαν στον ανωτέρω διαγωνισµό να καταθέσουν εκ νέου
προσφορές, την Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 12:00, προκειµένου να γίνει η προµήθεια
γάλακτος µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εντός των νοµίµων ορίων.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για την προµήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 26207/20-12-2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας, ως εξής:

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Ροντογιάννη
Καρύδη
Συκιώτης

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργάκη
Κονιδάρης
Πολίτης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
∆ήµητρα
Ελένη
Ανδρέας

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ1 ∆/κού-Οικ/κού
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
∆Ε ∆/κού-Οικ/κού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Αριστείδης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Άγγελος
∆Ε1 ∆ιοικητικού

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα µε αναπληρώτρια την κ.
Γεωργάκη Αγγελική.»
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:
Την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για την προµήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 26207/20-12-2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Λευκάδας, ως εξής:

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Ροντογιάννη
Καρύδη
Συκιώτης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
∆ήµητρα
Ελένη
Ανδρέας

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ1 ∆/κού-Οικ/κού
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
∆Ε ∆/κού-Οικ/κού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Γεωργάκη
Αγγελική
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Κονιδάρης
Αριστείδης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Πολίτης
Άγγελος
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα µε αναπληρώτρια την κ.
Γεωργάκη Αγγελική.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 367/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Α/Α
1
2
3

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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