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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 94/2014
Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός 10 στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ».

Στο Μανδράκι Νισύρου σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 3994/08-09-2014
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
4. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
6. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΤΙΝ ΠΑΝΑΓ.
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
8. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
9. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
10.ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
12. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Δήμαρχος Χριστοφής Ι. Κορωναίος , προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων προσκλήθηκαν και παρίστανται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Ορσάρης Θρασύβουλος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο Δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα Δώδεκα (12) μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το εντέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνετε από την επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο:

Στη σύμβαση προβλέπεται ότι η παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με
το οποίο:
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«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 ή κοινοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις,
ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης
αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να
ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή της κοινότητας, εκ των
υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο νομό. Εάν ο Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα
ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του
δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«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.»
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’),

Το γραφείο προσωπικού που διενήργησε την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και
αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών . Τα ονόματα
των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 4031/10-09-2014 Πρακτικό
Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και είδε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής προμηθειών η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Κετσέ Άννα με αναπληρωτή της την Μηνά Νεκταρία
2. Μισό Μιχαήλ με αναπληρωτή του την Μπίλη Ασημένη
3. Μικέ Κακκιά με αναπληρωτή του την Σφακιανού Ανθούλα

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 94/2014.
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Αφού συντάχτηκε αυτό το πρακτικό υπογράφετε όπως παρακάτω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣ.

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧ.

Σωστό απόσπασμα
Μανδράκι Νισύρου 12-09-2014
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΡΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜ.
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Ε.
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΤΙΝ Π.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚ.
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

