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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1/2017 πρακτικό συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων ως
τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
για τη συγκρότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων του έτους 2017
που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία
της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016
Στην Ιερισσό, σήμερα τη 19η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.
710/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλου
Κυριάκου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosaristoteli.gr και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς
συμβούλους, τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τον Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ: Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη
συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του έτους 2017 που απαιτούνται για την ορθή
λειτουργία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρόντα ήταν δέκα τέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά
οι:
1)Παναγιωτόπουλος Κυριάκος, 2)Ψιλιάγκος Δημήτριος, 3)Τσακνής Αργύριος, 4) Λαζαρίδης Χαράλαμπος,
5)Μητροφάνης Ιωάννης, 6)Μήτρου Αικατερίνη, 7) Βαλσαμής Ελευθέριος, 8)Δουλάκης Ιωάννης,
9)Γκατζώνης Αστέριος, 10)Κωτάκης Γεώργιος, 11)Αντωνίου Αλέξιος, 12)Λαγέρης Νικόλαος,
13)Γιουβανάκης Χριστόδουλος και 14)Παναγιωτοπούλου Ελένη και
απόντες οι:
1)Πάχτας Χρήστος, 2)Κατσαβαβάκης Κων/νος, 3)Γλυνιαδάκης Γεώργιος, 4)Σερπάρης Νικόλαος,
5)Κούκος Γεώργιος 6)Μοσχόπουλος Βασίλειος, 7)Κατσαρού Κασσάνδρα, 8)Μπρούζος Αστέριος,
9)Λαμπρινός Ιωάννης, 10)Καραβασιλικός Γεώργιος, 11)Γιαννάκης Ιωάννης, 12)Παγώνη Ελένη και
13)Χασάπης Αστέριος.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Ζουμπάς Γεώργιος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Μιχαήλ Μάγγος υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίστηκε
υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού κ. Πασχαλίδης Γεώργιος, ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας κ. Κυργιαννός Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Γοματίου κ. Παπουτσής Αθανάσιος.
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Ο Πρόεδρος για την εισήγηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο
της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ κ. Βαλσαμή Ελευθέριο ο οποίος ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει την
αρμοδιότητα της συγκρότησης επιτροπών για το έτος 2017, να υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους ως
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2017 που
απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, διότι η Επιχείρηση δε διαθέτει παρά μόνο έξι
υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ και δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας βάσει Νόμου.
Η Επιτροπή θα συσταθεί όταν υποδειχθούν οι υπάλληλοι, με νέα απόφαση της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, και θα
είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση τον Ν.4412/2016 και έπειτα
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του έτους 2017 που απαιτούνται για την
ορθή λειτουργία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, ορίζει τους παρακάτω Δημοτικού
Υπαλλήλους:
1.Καραβασίλη Ελένη με αναπληρωτή αυτής τον Φόρα Δημήτριο
2.Μάγγο Μιχαήλ με αναπληρωτή αυτού τον Πανταζή Σταμάτη
3.Φουντούκη Κυριάκο με αναπληρωτή αυτού το Αντωνίου Γεώργιο.
Η Επιτροπή θα συσταθεί με απόφαση της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ και θα είναι αρμόδια για την εξέταση των
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2017
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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Ακολουθούν υπογραφές
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