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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 3η /2013 πρακτικό της από 30ης Ιανουαρίου 2013 τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αριθµός απόφασης :

16/ 2013

Περίληψη: Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής καυσίµων και ελαιολιπαντικών
για το έτος 2013.
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα
την 30η , του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
792/23-01-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2) και
συγκεκριµένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ.
Μπουτάσης Ελευθέριος
Κωστάρας Σταύρος
Φερεντίνος Λάµπρος
Τσέκας Νικόλαος
Βλάχος Παρασκευάς
Μποροδήµου Γεωργία
Μπάντιος Ελευθέριος
Στεργίου Παναγιώτης
Μάνος Κων/νος
Νικολαϊδου Ελένη
Τσότσης ∆ηµήτριος
Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Σωτηρίου Παναγιώτης
Ρούµπης Γεώργιος
Λένης Φίλιππος
Γκίκας Θωµάς
Φερεντίνος Μιλτιάδης
Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος ∆.Σ.)
Μποροδήµος Ιωάννης
Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
Καψάλης ∆ηµήτριος
Λάγκαρη Ειρήνη
Μποροδήµος Κων/νος
Τόλης Χριστόφορος

∆ηµαρχείο: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - Τηλ. Κέντρο:2664360100 & 2664022213 Fax:2664022989, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@filiates.gr - Ιστοσελίδας: www.filiates.gov.gr
Σελίδα 1 από 4

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΗΦ-ΒΓΞ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. ∆άλλας Γεώργιος
2. Ρέγκας Λαέρτης
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ.
Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Παππάς Μιχαήλ, Ντρίκος Γεώργιος Μπότος
Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας
∆ηµήτριος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ, Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς,
Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε δεν παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς
Μηνάς, λόγω ασθένειας.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. Λιόντου Παναγιώτα και
∆εµερτζή Όλγα για να δώσουν διευκρυνήσεις σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε
η συζήτηση δύο (2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν
επείγοντα λόγω προθεσµιών και είναι:
α) Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση
πιστώσεων οικ. έτους 2012 και
β) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου» Κατασκευή και βελτίωση
αγροτικού δρόµου Παλαιοκκλήσι – κάµπος Παλαιοκκλησίου»
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Έχοντας υπόψη ότι:
1. Η επιτροπή παραλαβής προµηθειών προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου
28
του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
αποτελείται από τρεις (3) δηµοτικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αν η προµήθεια απαιτεί ειδικές γνώσεις, ένα (1)
τουλάχιστον µέλος αυτής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Η επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
2. 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 ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 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,
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παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
3. Την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Το δηµοτικό συµβούλιο καλείται σήµερα να συγκροτήσει την επιτροπή
Παραλαβής καυσίµων και ελαιολιπαντικών έτους 2013
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής καυσίµων και ελαιολιπαντικών έτους
2013 από τα παρακάτω µέλη:
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

Χρήστου Σωτήριος
Μάικας Σπυρίδων
Μάντζας Ευάγγελος

Ταφέκη Άρτεµις
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος
Μπασιαράς Σταύρος

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Στεργίου
Παναγιώτη την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής καυσίµων και ελαιολιπαντικών έτους 2013
ως εξής:
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

Χρήστου Σωτήριος
Ταφέκη Άρτεµις
Μάικας Σπυρίδων
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος
Μάντζας Ευάγγελος
Μπασιαράς Σταύρος
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από
εκείνους που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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