ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 15/2019
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΘΔΜΑ: ςγκπόηηζη επιηποπήρ από δύο Γημοηικούρ ςμβούλοςρ, με ηοςρ αναπληπωηέρ
ηοςρ, για ηην παπαλαβή έπγων αξίαρ έωρ 5.869,41 e (Π.Γ.171/1987 ΑΡΘ.15 ΠΑΡ.2)
ην Γαιαηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 18:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά από ηελ αξηζ. 5148/20-92019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 12, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παπόνηερ
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.)νύριαο σηήξηνο,5.)
Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.)Θενδσξνπνύινπ νθία,8.)νύρια
ηπιηαλή,9.)Μέιινο Ησάλλεο,10.)Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,11.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,
12.)Καξλέδεο ππξίδσλ,
Απόνηερ
1.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,2.) Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο,4.) ακπάλεο
Γεκήηξηνο,5.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,6.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,7.)Αλδξένπ Υξπζνύια,8.)Κεξακίδαο
Γεώξγηνο,9.)Αζαλαζίνπ άββαο.

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάληρ Υπ. πςπίδων , Παπών.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,2.)Κνηδηάο ηακάηηνο,Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.)Μνύγηνπ
Μαξία,Κ.ΆλσΦαλαξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ.
Κπςέιεο.
ΑΠΟΝΣΔ:
1)Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά,2)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3)Νηάλνο
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,4)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,5)Υαηδίλαο
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ε ηαθηηθή Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπαγγειία Παπαρξήζηνπ.
Απιθμόρ Θέμαηορ: 9ο Ζ/Γ.
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ΘΔΜΑ: ςγκπόηηζη επιηποπήρ από δύο Γημοηικούρ ςμβούλοςρ, με ηοςρ αναπληπωηέρ
ηοςρ, για ηην παπαλαβή έπγων αξίαρ έωρ 5.869,41 e (Π.Γ.171/1987 ΑΡΘ.15 ΠΑΡ.2)
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην έλαην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ.
Γήκαξρν, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:
χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011:
«ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηελ λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε,
παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ
ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο
ηνπ, ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ μεηά από διαδικαζία κληρώζεως κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Η θιήξσζε
δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο κπνξεί
λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ αιιά εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο
θιεξψζεσο».
Καη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ’ αξηζ. ΔΙΣΚΠ/Φ.18/οικοθ
21508/4-11-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο (Δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή
ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ – ΦΕΚ
2540/07-11-2011 ηεχρνο Β΄).
Η Πξντζηακέλε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηελήξγεζε ηελ 19/9/2019 θιήξσζε, παξφληνο θαη
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ (ηαθηηθψλ &
αλαπιεξσκαηηθψλ), πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Επηηξνπή απφ δχν Δεκνηηθνχο πκβνχινπο
κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ-εξγαζηψλ αμίαο κηθξφηεξεο ησλ
5.869,41 ΕΤΡΩ, ηα νπνία ζα εθηειεζζνχλ ενηός ηοσ έηοσς 2019 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 15, παξ. 2 ηνπ Π.Δ. 171/1987. Σα νλφκαηα ησλ Δεκνηηθψλ πκβνχισλ πνπ
θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην απφ 19/09/2019 Πξαθηηθφ Κιεξψζεσο, ην νπνίν ζέησ ππφςε
ζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο».
Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη:
1).Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 ηνπ Π.Γ.171/1987
2).Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011
3).Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 §1 ζηνηρ. Δ΄ θαη 4 ηνπ λ.3852/2010
4).Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηεο ππ’ αξηζ. ΓΙΚΠ/Φ.18/οικοθ 21508/4-11-2011 απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ 2540/07-112011 ηεύρνο Β΄).
5).Σν 19/09/2019 Πξαθηηθό Κιεξώζεσο, πνπ ππνγξάθεηαη από ηελ πξντζηακέλε Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ θαη έλαλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ πνπ δηελήξγεζαλ ηελ θιήξσζε.
Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Οκόθσλα:
1)Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο θιήξσζεο θαη ζπγθξνηεί επηηξνπή από δύν (2) δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο κεηά ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπο γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ αμίαο έσο 5.869,41€, ηα
νπνία ζα εθηειεζηνύλ ενηόρ ηος έηοςρ 2019, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15, παξ. 2
ηνπ Π.Γ. 171/1987.
Α.Σακηικά Μέλη
ΛΔΙΩΣΖ ΠΤΡΙΓΩΝ-ΛΙΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ
Β.Αναπλ/κά Μέλη
ΣΕΙΝΙΔΡΖ ΑΝΓΡΔΑ-ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ
2)Ζ παξνύζα απόθαζε αλαηξεί νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 124/2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΘΝΘΕΡΗΣ

