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Στην Ερµούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου σήµερα 11/2/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου σε νόµιµη απαρτία 
συγκροτηµένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.392/10.2.2016 τηλεφωνική λόγω του 
επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµητρίου Κοσµά προκειµένου να 
προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών και των ανειληµµένων 
υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την εύρυθµη λειτουργία της 
Υπηρεσίας µε παρουσία των: 

Παρόντες 
Βακόνδιος Φραγκίσκος,  Βρεττός Στέφανος,  Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 
Γεώργιος,Καρακατσάνης Γεώργιος,Κοσµάς ∆ηµήτριος,Λαρεντζάκης Γεώργιος, 
Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Αννα, Φίλιππα 
Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν οι κ.κ:  
Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος και Χρυσολωράς Θεόδωρος 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Συµβούλιο αποφάνθηκε οµόφωνα για το 
επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεµάτων που αναφέρονται 
στην πρόσκληση,προκειµένου να προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών 
και των ανειληµµένων υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την 
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ: Συγκρότηση Επιτροπής διενεργείας 
δηµοπρασιών του Π.∆.270/81 δι εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων 

Ο Πρόεδρος ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα κάτωθι: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν.4024/2011 και την 
υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η συγκρότηση για τον ορισµό 
µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων 
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών υπηρεσιών έργων, προκύπτει µετά από διαδικασία κληρώσεως, όπου 
δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς 
τούτο όργανο, ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio). 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 270/81 «’Οργανα διενεργείας δηµοπρασιών» 
Αι δηµοπρασίαι διά την εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουµένης των µεν δήµων, εκ του 
δηµάρχου ως Προέδρου και δύο δηµοτικών συµβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του 
Προέδρου της Κοινότητας, ως Προέδρου και δύο κοινοτικών συµβούλων. 
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Η Υπηρεσία ∆ιοικητικού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου διενήργησε την 
26/1/2016 κλήρωση στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για την 
ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την 
Επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
270/1981,δι’εκποίησιν ή εκµίσθωση πραγµάτων.   
Τα ονόµατα των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών)που κληρώθηκαν 
εµφαίνονται στο αριθ.πρωτ.206/26.1.2016 πρακτικό κλήρωσης το οποίο θέτει υπόψη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 
1)Το Π.∆.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Ταµείου 
Ν. Κυκλάδων στους ∆ήµους Ανω Σύρου, Ερµούπολης,Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας 
και Σερίφου» 
2)Τον Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του  
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου (απόφαση ∆Σ 70/30-4-2007/ έγκριση ∆ήµου 
Ερµούπολης απόφαση 165/11-6-2007) 
3)Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Ο Νέος ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας» 
4)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α!/07.06,2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
5)Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 
6)Τις διατάξεις της αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 21508/04.11.2011 απόφασης του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
7)Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α!/1981) «Περί 
 καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
 δηµοπρασιών δι’εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
 κοινοτήτων» 
8)Τo υπ'αριθ.πρωτ.οικ206/26.01.2016 πρακτικό κληρώσεως  που υπογράφεται απο 
τους τρείς υπαλλήλους της Υπηρεσίας ∆ιοικητικού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου που διενήργησαν την κλήρωση 
                                
                                        Αποφασίζει οµόφωνα 
 
Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών του  
Π.∆.270/1981 για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2016 αποτελούµενη από τους 
κάτωθι κ.κ. µετά των αναπληρωτών τους :  
α) ∆ηµήτριο Κοσµά Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ως Πρόεδρο µε 
αναπληρωτή του τον Φραγκίσκο Βακόνδιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου 
β)’Αννα Σκιαδά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου ως µέλος µε αναπληρωτή της τον Γεώργιο Κανάκη µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου     
γ)Νικόλαο Παούρη µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου ως µέλος µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μηλιό γραµµατέα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου  .  
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           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                       
                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                      Βακόνδιος Φραγκίσκος 
                                                      Βρεττός Στέφανος 
                                                      Γκίζης Ιάκωβος 
                                                      Κανάκης Γεώργιος 
                                                      Καρακατσάνης Γεώργιος 
                                                      Λαρεντζάκης Γεώργιος   
                                                      Παούρης  Νικόλαος 
                                                      Προκοπίου Φλώρα 
                                                      Σκιαδά ΄Αννα 
                                                      Φίλιππα Ιωάννα    
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