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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 3/2018
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για την εκποίηση ή
εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου Ψαρών
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Αρ. Απόφασης:
/2018
Στα Ψαρά σήµερα την 30η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη
και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
142/26-01-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµητρέλης Νικόλαος
2. Κούτικα Αγγελική
3. Κουτσοδόντη Βασιλική
4. Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
6. Παπαµιχάλης Ιωάννης
7. Χαχούλης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
3.Μπεναρδής Γεώργιος
4.Βασιλική Ευαγγελία
5.Κουτσοδόντη Αγγελική
6.Χατζησκουλίδης Χρήστος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη
το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών
τα εξής:.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 270/81 οι δηµοπρασίες για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων
των δήµων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούµενη για τους µεν ∆ήµους, από το
∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο δηµοτικούς συµβούλους, και για τις Κοινότητες από
τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συµβούλους.
Ο ορισµός των συµβούλων των επιτροπών της προηγουµένης παραγράφου, µε τους αναπληρωτές
τους, ενεργείται µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου, εντός του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε έτους και
ισχύει για ολόκληρο το επόµενο έτος.
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.
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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,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
Επίσης σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «στην περίπτωση που
προβλέπεται η συµµετοχή µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε συλλογικό όργανο µε το
προαναφερόµενο αντικείµενο, το µέλος αυτό θα προκύψει µετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον
τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής
ή υπόδειξης από τρίτους.
Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών διενήργησε την 30-01-2018,
κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την
Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου Ψαρών
(άρθρο 1 του Π∆ 270/81). Τα ονόµατα των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που κληρώθηκαν
εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 152/30-01-2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 270/81
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Την υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
5. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 152/30-01-2018 Πρακτικό Κληρώσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως µέλη της επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων
του ∆ήµου Ψαρών (άρθρο 1 του Π∆ 270/81) τους κάτωθι δηµοτικούς συµβούλους:
1. Βρατσάνος Κωνσταντίνος ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος της επιτροπής
2. Χαχούλης Φώτιος (∆ηµοτικός Σύµβουλος), µε αναπληρώτρια τη Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
(∆ηµοτική Σύµβουλος).
3. Κουτσοδόντη Βασιλική (∆ηµοτική Σύµβουλος), µε αναπληρωτή το ∆ηµητρέλη Νικόλαο
(∆ηµοτικός Σύµβουλος).
Έργο της επιτροπής είναι η διεξαγωγή δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του
∆ήµου Ψαρών.
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ.
152/30-01-2018 Πρακτικό Κληρώσεως.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό

13/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές
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Ψαρά, 30/01/2018
Αριθµ. Πρωτ.: 152

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ψαρών, στην
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενεργήθηκε από την Αρχόντισσα Γιάννη, ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, ενώπιον
του Νικόλαου Γιαννέλλη, ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και του Γεώργιου Φιλίνη, ∆Ε1
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την κάτωθι επιτροπή
σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 143/26-01-2018 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση:
Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου
Ψαρών (άρθρο 1 του Π∆ 270/81).
Στο υπ’ αριθ. 144/26-01-2018 έγγραφο του ∆ήµου Ψαρών αναφέρονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην κλήρωση, οι οποίοι είναι οι κάτωθι:
1. Βασιλική Ευαγγελία
2. Βασιλικής Ιωάννης
3. Βρατσάνος Μάρκος
4. ∆ηµητρέλης Νικόλαος
5. Κούτικα Αγγελική
6. Κουτσοδόντη Αγγελική
7. Κουτσοδόντη Βασιλική
8. Κουτσοδόντη Καλλιόπη
9. Μπεναρδής Γεώργιος
10. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
11. Παπαµιχάλης Ιωάννης
12. Χατζησκουλίδης Χρήστος
13. Χαχούλης Φώτιος

Η υπάλληλος Αρχόντισσα Γιάννη, προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους
αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα ∆ηµοτικούς συµβούλους, µε χρήση εφαρµογής µε επιλογή
κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα:
Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου
Ψαρών (άρθρο 1 του Π∆ 270/81.
Α/Α Άρθρο I. Τακτικά µέλη
Αναπληρωµατικά Μέλη
1

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

-

2

Χαχούλης Φώτιος

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

3

Κουτσοδόντη Βασιλική

∆ηµητρέλη Νικόλαο
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Με ευθύνη του ∆ηµάρχου θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω
τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη.
……………………………….
(υπογραφή)
Γιάννη Αρχόντισσα

……………………………….
(υπογραφή)
Γιαννέλλης Νικόλαος

…………………………
(υπογραφή)
Φιλίνης Γεώργιος
Ο ∆ήµαρχος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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