ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
6134/30-3-2018 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαμάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Κων/νος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Μήτσουρας Πέτρος
20
21
Αραβανής Βασίλειος
21
22
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
22
23
Ζουριδάκης Ευτύχιος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Αρβανίτης Σπυρίδων
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
εφτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης καθώς
ου
ου
και κατά την συζήτηση του 7 θέματος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 11 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 10ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 497/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην συγκρότηση α) επιτροπών
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους
2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του.»,
2.τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ειδικά του άρθρου 221 όπως
τροποποιήθηκε από την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, που αφορούν και στις επιτροπές
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών,
3.τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 49 Α/09-03-2016),
4.τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 σύμφωνα με το οποίο «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 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως.»,
5.τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508/4-11-2011 Απόφ. Υπ. Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β΄)(Διενέργεια 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),
6. το άρθρο 16 παρ.1 εδ. 33 της αριθμ.1520/13-03-2012 (ΦΕΚ 732/τευχ. Β΄) απόφασης Αποκεντρ. Διοικ.
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου
Λευκάδος, σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι να «…εισηγείται τη συγκρότηση όλων
των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
ειδών) στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου…»
7.τη με αριθμ.497/2018-ΑΔΑ:6ΛΜΦΩΛΙ-ΣΤ1 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης
Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2017, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
8. Το από 29-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και τo με αριθμ.583/404-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο ο υπάλληλος Καββαδάς
Νικόλαος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων, που είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών
εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018, θα
απουσιάζει από την υπηρεσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
9. Την από 16-01-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Γράψα Γεωργίας του Βασιλείου κλάδου ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τακτικό μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών ειδών γραφικής ύλης -ειδών γραφείου-εντύπων-επίπλων γραφείου-ειδών ηλεκτρονικού
εξοπλισμού-λογισμικού Η/Υ-αναλώσιμων ειδών γραφείου-φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων-φαξεκτυπωτών, αναλώσιμων αυτών και λοιπών συναφών ειδών, ειδών καθαρισμού γραφείων του Δήμου,
προμηθειών για συνέδρια, ημερίδες, εορτές και κάθε είδους εκδηλώσεων κλπ.
10. Το γεγονός ότι, σε συνέχεια των ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λευκάδας διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη για αντικατάσταση του εν λόγω υπαλλήλου,
11. Το υπ’ αριθ.εσ.πρωτ.589/4-04-2018 πρακτικό κληρώσεως στο οποίο εμφαίνονται τα ονόματα των
υπαλλήλων που κληρώθηκαν,
12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής διαφόρων
υλικών για το έτος 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία
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αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018 κ. Καββαδά Νικολάου από τον
κ.Αρβανίτη Κων/νο, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών
2. την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών
ειδών γραφικής ύλης-ειδών γραφείου-εντύπων-επίπλων γραφείου-ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμούλογισμικού Η/Υ-αναλώσιμων ειδών γραφείου-φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων-φαξ-εκτυπωτών,
αναλώσιμων αυτών και λοιπών συναφών ειδών, ειδών καθαρισμού γραφείων του Δήμου, προμηθειών για
συνέδρια, ημερίδες, εορτές και κάθε είδους εκδηλώσεων για το έτος 2018 κας Γεωργίας Γράψα του
Βασιλείου από τον κ. Κων/νο Γκογκάκη κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας , όπως εμφαίνεται στο με
αριθμ.πρωτ.εσ.: 589/4-04-2018 πρακτικό κληρώσεως.
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η με αριθμ. 497/2018-ΑΔΑ:6ΛΜΦΩΛΙ-ΣΤ1 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει:
1.Την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία
αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018 κ. Καββαδά Νικολάου από τον
κ.
Αρβανίτη Κων/νο, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών
2. Την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών
ειδών γραφικής ύλης-ειδών γραφείου-εντύπων-επίπλων γραφείου-ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμούλογισμικού Η/Υ-αναλώσιμων ειδών γραφείου-φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων-φαξ-εκτυπωτών,
αναλώσιμων αυτών και λοιπών συναφών ειδών, ειδών καθαρισμού γραφείων του Δήμου, προμηθειών για
συνέδρια, ημερίδες, εορτές και κάθε είδους εκδηλώσεων για το έτος 2018 κας Γεωργίας Γράψα του
Βασιλείου από τον κ. Κων/νο Γκογκάκη κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας , όπως εμφαίνεται στο με
αριθμ. πρωτ.εσ.: 589/4-04-2018 πρακτικό κληρώσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 497/2018-ΑΔΑ:6ΛΜΦΩΛΙ-ΣΤ1 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 124/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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