ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 282
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 23374/2-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προµηθειών από διαγωνισµούς και απευθείας
αναθέσεις προµηθειών του Αυτοτελούς τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο, την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/11-05-2015) «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» περί επανασύστασης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων ο ∆ήµος Λευκάδας προέβη στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων
µε τις οποίες επανατοποθετούνται στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έξι υπάλληλοι.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ (Απ.Υπ.Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993)
όπου µεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: «Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή
παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή
συγκροτείται, για τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα
τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.»
3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης» του Ν.4024/2011 όπου
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 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.»
4.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».
5.Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 εδ. 33 της αριθµ.1520/13-03-2012 (ΦΕΚ 732/τευχ. Β΄) απόφασης
Αποκεντρ. ∆ιοικ. Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Λευκάδος στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου
και Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου είναι να «…εισηγείται τη συγκρότηση
όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και
παραλαβής των ειδών) στο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου…»
6.Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προµηθειών από διαγωνισµούς και απευθείας
αναθέσεις προµηθειών για το Αυτοτελές τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έτους 2015.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπής παραλαβής προµηθειών. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν
εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.2019/04-11-2015 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
Τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής προµηθειών διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων
προµηθειών σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων των υπαλλήλων όπως εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.
πρωτ. 2004/02-11-2015 πρακτικό κληρώσεως, ήτοι

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γκογκάκης
Μαγκανάκης
Τζούµας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Κων/νος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ευάγγελος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Χρυσόστοµος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
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Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Ζαχαριάς
Κότσιφα
Κοντοπύργια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Πέτρος
ΠΕ ∆ιοικητικού
Άννα
∆Ε ∆οµικών Έργων
Γεωργία
∆Ε Τηλεφωνητών

Το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, της Επιτροπής να οριστεί ως Πρόεδρος και
αναπληρωτής Πρόεδρος αντίστοιχα.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
πέντε (25) ψήφους αποφασίζει:
Τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής προµηθειών διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων
προµηθειών για το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έτους 2015, σύµφωνα µε τον πίνακα των
ονοµάτων των υπαλλήλων όπως εµφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2004/02-11-2015 πρακτικό
κληρώσεως, ήτοι
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ΕΠΩΝΥΜΟ
Γκογκάκης
Μαγκανάκης
Τζούµας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Κων/νος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ευάγγελος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Χρυσόστοµος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Α/Α
1
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ΕΠΩΝΥΜΟ
Ζαχαριάς
Κότσιφα
Κοντοπύργια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Πέτρος
ΠΕ ∆ιοικητικού
Άννα
∆Ε ∆οµικών Έργων
Γεωργία
∆Ε Τηλεφωνητών

Το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος και αναπληρωτής
Πρόεδρος αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.282/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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