ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:136/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 15 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 9185/11-5-18 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 Διοίκησης-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 (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης α) Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες και β) Επιτροπών
ενστάσεων (άρθρο 221 Ν.4412/2016).
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διόρθωσε τον τίτλο του θέματος ως εξής:
«Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών (ήτοι
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης) διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών
διαγωνισμών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018και β) Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για το έτος 2018.»
Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη
της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περιπτ. ε και παρ.3 του Ν.1069/80:
2. α. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία :
«[…]ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης
αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας προμηθειών της επιχειρήσεως και εγκρίνει
τας προς τούτο αναγκαίας δαπάνας.[…]
3. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ` ας απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων κατά τας διατάξεις του
άρθρου 20, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι` αποφάσεώς του, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως να μεταβιβάση μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων αυτού εις συνιστωμένας υπό τούτου
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επιτροπαί, αποτελούμεναι εκ τριών τουλάχιστον τακτικώνμελώναυτού, αναπληρουμένων ως και εν τω
Διοικητικώ Συμβούλιω. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκάστην των
επιτροπών.Αι επιτροπαί αυταί λαμβάνουν εγκύρως αποφάσειςαντί της ΔιοικητικούΣυμβουλίουεπίτων
μεταβιβασθέντων εις ταύτας θεμάτων και υποθέσεων μόνον εν ομοφωνία των αποτελούντων αυτάς μελών,
αναπεμπομένου άλλως του ζητήματος εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως. Επί των
θεμάτων της παρούσης παραγράφου δύναται να ανατίθενται εις επιτροπάς ομοίως συνιστωμένας
προπαρασκευαστικαί και γνωμοδοτικαί εργασίαι.»
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Στο πλαίσιο
των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα
όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της
διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του
αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της
βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη
(π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.
Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε
ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της
διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με
απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από
τους οποίους αυτά προέρχονται.
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η
λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
του ως άνω νόμου.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο
(Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) […] ε)Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων
του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου
26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε
άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων»
Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού
διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4
Ν.4412/2016:«Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή
λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται
από το φορέα τήρησής του.»
Σύμφωνα με το άρθρο26τουΝ.4024/2011:«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
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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.»
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (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 - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε στις 15-5-2018 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών
και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν α) την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018 και β) την
Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεθνών ανοικτών
διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων που
κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 882/2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

•

•

ΚΑΛΕΙΤΑΙ
η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει :
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών (ήτοι αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιας σύμβασης) διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το
έτος 2018
την Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων διεθνών
ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018, εξειδικεύοντας τις
αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία επιτροπών, τη διάρκεια της .»
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:

Α. Την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών (ήτοι αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης) διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018, ως κατωτέρω:

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΥΔΗ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

2
3

ΣΙΔΕΡΗΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ
ΑΡΕΘΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Καρύδη Ελένη
Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται η κ.Φραγκούλη Αμαλία
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ.Ροντογιάννη Δήμητρα και αναπληρωματικός της η κ.Στραγαλινού Νίκη
2. Οι Επιτροπές έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές των προσφερόντων ,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της
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παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του
αναδόχου.
3. Οι Επιτροπές έχουν διάρκεια έως 31-12-2018. Οι διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων που δεν
θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.
Β. Την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018,
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1
ΠΑΝΤΖΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
2
ΓΑΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

2
3

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1.Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Πάντζου Ζωή
Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται ο κ.Δελλαπόρτας Σπυρίδων
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ.Γαζή Ιωάννα και αναπληρωματικός της ο κ.Βραχνούλας Δημήτριος
2.Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
3.Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων που
δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 882/15-52018 Πρακτικό Κληρώσεως της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λευκάδα 15 Μαϊου 2017
Αριθ. Πρωτ.εσ.:882
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

η

Την 15 Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, στο γραφείο
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον κ.Δελλαπόρτα Σπυρίδωνα Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών, ενώπιον της κ.Γεωργάκη Κωνσταντίνας και κ.Σάντα Ευτυχίας, Δημοτικών υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018 καθώς και τη
συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.εσ.
849/11-052018 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση.
Στο συνημμένο πίνακα της ανωτέρω ανακοίνωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναφέρονται οι υπάλληλοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στις ανωτέρω επιτροπές.
Ο κ. Δελλαπόρτας Σπυρίδων, παρουσία των προαναφερόμενων δύο υπαλλήλων της ίδιας Δ/νσης, προχώρησε
στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα υπαλλήλων.
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά.
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες κατά σειρά κλήρωσης:
Α.1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και ανοικτών διαγωνισμών, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018

Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΥΔΗ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

4

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2
3

ΣΙΔΕΡΗΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ
ΑΡΕΘΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α.2. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών και
ανοικτών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2018

Α/Α
1
2

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΑΖΗ
ΠΑΝΤΖΟΥ

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΖΩΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την διενέργεια της κλήρωσης
1.Δελλαπόρτας Σπυρίδων……………………………………….........
2. Γεωργάκη Κων/να……………………………………………………
3. Σάντα Ευτυχία ………………………………………………………»

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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