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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο ΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθµ. 38/28-9-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 400/2016

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση µέλους και συγκρότηση εκ νέου
επιτροπής
διενέργειας
δηµοπρασιών
και
αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 28η-92016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από
την υπ’αριθ. 32478/23-9-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα
τα 7 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γκιζάρης Στέργιος
3.Γεωργαλή Ζωή
4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5.Αναγνώστου Πασχάλης
6.Καρκατζίνος Νικόλαος
7.Πράτανος Απόστολος

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

1. Αποστόλου Στυλιανός
2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την
τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, µε την υπ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23246/23-112011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και µε το υπ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 έγγραφο
του Τµήµατος Προστασίας Πολιτών του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προβλέπεται η διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης ανάδειξης
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για τα συλλογικά όργανα διοίκησης. Στις περιπτώσεις
δε 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 προβλέπεται η συµµετοχή µέλους ή µελών άλλου συλλογικού
οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφαρµόζεται υποχρεωτικά
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από τη ∆ιοίκηση η διαδικασία της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 κλήρωσης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 19-9-2016 έγγραφο της
Προϊσταµένης ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το οποίο:
“...Με την αριθ. 613/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκαν για το έτος
2016 ανά οργανική µονάδα(∆/νσεις και αυτοτελή τµήµατα) επιτροπές διενέργειας
δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π∆
28/80 για το έτος 2016.
Συγκεκριµένα στη ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆/ΝΣΗΣ ορίσθηκαν οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μητακίδης Ηρακλής, ∆Ε ∆ιοικητικού ως πρόεδρος
2. Καραµούτσιου Βασιλική, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
3. Νικολαϊδου Ελένη, ΠΕ ∆ιοικητικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ Καθηγητών
2. Τσιαµπούλη Σοφία, ∆Ε ∆ιοικητικού
3.

Πανταζή Ιωάννα του Γεωργίου, ∆Ε ∆ιοικητικού

Επειδή η υπάλληλος Τσιαµπούλη Σοφία,αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής,παραιτήθηκε
για αποδοχή διορισµού της σε άλλο φορέα από 15-7-2016,θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή
της για τη νόµιµη σύνθεση και λειτουργία της επιτροπής αυτής (Κώδικας ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας).
Επιπλέον σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του νέου νόµου 4412/2016
“∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε το
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, µε την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379
[έναρξη ισχύος βιβλίου IV]”. (άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Με βάση τα παραπάνω η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών προκειµένου να αντιµετωπίσει
τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων οι οποίες ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου
4412/2016, προέβη σε κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων της για την αντικατάσταση του
παραιτηθέντος µέλους ,σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρακτικό.”
Τέλος έθεσε υπόψη το από 16-6-2016 σχετικό πρακτικό κλήρωσης µελών συλλογικών οργάνων
και το µέλος το οποίο κληρώθηκε είναι η Καλαφάτη Μαρία ∆Ε ∆ιοικητικού
Συνεπώς η σύνθεση της επιτροπής διαµορφώνεται ως εξής:
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Επιτροπή διενέργειας εργασιών-µεταφορών του άρθρου 18 παρ. 2 του Π.∆. 28/80, του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και σύµφωνα µε την αριθ. 540/2015 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής (3 υπάλληλοι τακτικά µέλη και 3 υπάλληλοι αναπληρωµατικά µέλη) για τη ∆/νση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Μητακίδης Ηρακλής, ∆Ε ∆ιοικητικού
2.Καραµούτσιου Βασιλική, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
3.ΝικολαΪδου Ελένη, ΠΕ ∆ιοικητικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ Καθηγητών

2. Καλαφάτη Μαρία, ∆Ε ∆ιοικητικού
3. Πανταζή Ιωάννα του Γεωργίου, ∆Ε ∆ιοικητικού
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου και της
αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010
και το υπ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 από 19-09-2012 έγγραφο του Τµήµατος Προστασίας
Πολιτών του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης την
ανάγκη συγκρότησης των επιτροπών και τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του Ν. 4024/2011, του
Ν. 4412/2016 καθώς και το αποτέλεσµα της κλήρωσης
ΑΠ ΟΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

Αντικαθιστά το αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής διενέργειας εργασιών-µεταφορών του
άρθρου 18 παρ. 2 του Π.∆. 28/80 Τσιαµπούλη Σοφία µε την υπάλληλο Καλαφάτη Μαρία και
συγκροτεί εκ νέου την επιτροπή για τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Μητακίδης Ηρακλής, ∆Ε ∆ιοικητικού ως Πρόεδρος
2.Καραµούτσιου Βασιλική, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
3.ΝικολαΪδου Ελένη, ΠΕ ∆ιοικητικού
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΕ Καθηγητών
2. Καλαφάτη Μαρία, ∆Ε ∆ιοικητικού
3. Πανταζή Ιωάννα του Γεωργίου, ∆Ε ∆ιοικητικού

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 400/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

