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ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/27-2-2013
Από το πρακτικό 4/27-2-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 27 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 312/22-Φεβ. 2013 πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο,
στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄
114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (λόγω ασθενείας)

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ 16/2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε:
Στον προϋπολογισμό έτους 2013 έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την
διενέργεια διαφόρων προμηθειών που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του
Δήμου.
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011 ορίζεται ότι : “Στις
περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη

διεξαγωγή

δημοσίων

διαγωνισμών

ή

την

ανάθεση

ή

την

αξιολόγηση,

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η
συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο
συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio),

προς τούτο

όργανο ούτε η

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 τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία”.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το από 20-2- 2013 πρακτικό διενεργήθηκε δημόσια
κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής παραλαβής για τις προμήθειες πάσης
φύσεως υλικών του Δήμου ,

η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει με το ΦΠΑ το ποσό των

15.000 ευρώ (όριο απ΄ ευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο) , καθώς και για την προμήθεια
καυσίμων .
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο ,με βάση το πρακτικό
κλήρωσης, λάβει σχετική απόφαση και συγκροτήσει την επιτροπή παραλαβής προμηθειών
για το έτος 2013 .
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου , το από 20-2-2013
πρακτικό κληρώσεως , τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/1993 απόφασης Υπ.
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 23243/23-11-2011 και έκανε διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ πάσης φύσεως υλικών του
Δήμου ,

η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει με το ΦΠΑ το ποσό των 15.000 ευρώ (όριο απ΄

ευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο), καθώς και για την προμήθεια καυσίμων , για το έτος
2013 ως εξής:

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Λαλούσης

Παναγιώτης

ΔΕ Οδηγών

2

Φραντζέσκα

Αρώνη

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

3

Τριάς

Παπούλια

ΥΕ Καθαρίστρια γραφείου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1

Φραντεσκούλα

Μέντη-Καταγά

ΥΕ Καθαρίστρια σχολειου

2

Φραντεσκούλα

Τζερεφού

ΔΕ Διοικητικού

3

Λιάρου

Χρυσούλα

ΔΕ Διοικητικού
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Λαλούσης Παναγιώτης με αναπληρωματική την
Μέντη -Καταγά Φραντζεσκουλα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο Γραμματέας
Μιχαήλ Αρώνης

Τα Μέλη
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Σ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

