Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 19/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 138/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
13366/15.05.2014 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 εφτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
7. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.19-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο και 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο-3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12410/07-05-2014
διακήρυξης.
Εισηγήτρια : Γεωργάκη Κων/να , Υπάλληλος του ∆ήµου
Η κ. Γεωργάκη Κων/να, εισηγούµενη το θέµα στην Ο.Ε. διάβασε την εισήγησή της , η
οποία έχει ως εξής :
«Σύµφωνα µε το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» του Ν.4024/2011 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.»
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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».
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησε τις 0905-2014 κλήρωση για την ανάδειξη µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισµό
για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο Λύκειο και 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο-3ο ∆ηµ. Σχολ. Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της µε
αριθµ.12410/07-05-2014 διακήρυξης. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν
αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.εσ.701/09-05-2014 πρακτικό κληρώσεως, το
οποίο θέτουµε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο
διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο
Λύκειο και 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο-3ο ∆ηµ. Σχολ. Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της
µε αριθµ.12410/07-05-2014 διακήρυξης και σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων
των υπαλλήλων που αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.εσ.701/09-05-2014 πρακτικό
κληρώσεως.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο
διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο-2ο
Λύκειο και 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο-3ο ∆ηµ. Σχολ. Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της
µε αριθµ.12410/07-05-2014 διακήρυξης και σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων
των υπαλλήλων που αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.εσ.701/09-05-2014 πρακτικό
κληρώσεως ως εξής :
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Αρέθας
Γεωργάκης
Ορφανός

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
Βραχνούλας
Γεωργάκη
Καρτάνος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
Σπυρίδων
Θωµάς
Κων/νος

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ 7 Χηµικών Μηχανικών
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ηµήτριος
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
Αγγελική
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών
Χρήστος
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 138/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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