
                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Α∆Α : Β4ΣΠΩΕ5-ΘΙΧ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 32 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 8 η Νοεµβρίου  2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 226/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας 
καύσιµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆.Ε Αργοστολίου –Ελειού Πρόννων- 
Πυλάρου και Παλικής). 

Στο Αργοστόλι σήµερα 8 η  Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη      και 
ώρα 12.00 το πρωί    , συνήλθε σε  κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  47667/ 8-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ   (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά                                        ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                                                                                     
3. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                           
5. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                    
6. Κουταλά Αικατερίνη                                                              
7. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
8. Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                       
 
Η Προέδρευσα Α/   Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά    , θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε 
Αργοστολίου- Ελειού Πρόννων- Πυλάρου και Παλικής.» έθεσε υπόψη την 
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς έγκριση  το 
παρακάτω Πρακτικό:          
 

 
 
 
 
 
 



                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          7-11-2012 
                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

   Σήµερα   7/11/2012 ηµέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 42/2012  απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου 
να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ 
, του ανακοίνωσε δεν   έχει  πρωτοκολληθεί καµία προσφορά :  
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή 
προσφορά για την δηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
1. Στυλιανουδάκης Χριστόφορος 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά  και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη 
βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και αναλυτικά : 
1. Στυλιανουδάκης Χριστόφορος  µε έκπτωση 1 % επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  46884/2-11-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Την παραπάνω προσφορά 
      5. Το γεγονός ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας 
απαιτείται η   
       προµήθεια καυσίµων. 
       6. Το γεγονός ότι επιτυγχάνεται έκπτωση 1 % επί της µέσης τιµής του 
υπουργείου   
      ανάπτυξης   



       7. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε µειοδότης για τις ∆.Ε. Παλικής , Πυλαρέων και 
Ελειού    
       Πρόννων 
      
 
 
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Α) Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια καυσίµων για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς και  την ∆.Ε. Αργοστολίου.  

1. Τον Στυλιανουδάκη Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 1 % επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 

Β) Την επανάληψη του διαγωνισµού για τις δηµοτικές ενότητες Παλικής , Πυλαρέων 
και Ελειού   Πρόννων όπως ορίζει η υπ΄αριθ. 46884/2-11-2012 διακήρυξη στις 13-11-
2012. 

 
Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύει ότι ο ∆ήµος πρέπει να 
δηµιουργήσει τις ανάλογες προϋποθέσεις  και υποδοµές ώστε να διασφαλίζεται κατ 
αρχήν η σωστή τροφοδότηση των καυσίµων σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα και κατά 
δεύτερο  µε µοναδικό  στόχο την εξασφάλιση των οικονοµικών   συµφερόντων του 
∆ήµου  και αφού είδε: 

1. την  46884/2-11-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    
4. το παραπάνω Πρακτικό 

 

                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 

2. Ανακηρύττει  µειοδότη  για την προµήθεια καυσίµων στην ∆.Ε. 
Αργοστολίου τον κ. Στυλιανουδάκη Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 1 % 
επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 

 
3. Την επανάληψη του διαγωνισµού για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Παλικής , 

Πυλαρέων και Ελειού   Πρόννων όπως ορίζει η υπ΄αριθ. 46884/2-11-2012 
διακήρυξη στις 13-11-2012. 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                              Πιστό αντίγραφο 

Ο Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Κατερίνα Κουταλά  



                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Α∆Α: Β4ΣΟΩΕ5-Ζ6Λ                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 32  ης (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   8 η  Νοεµβρίου  2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : :Σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική 
οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε Ελειού-Πρόννων»  (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226Α’/27-10-2011) . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  8  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε κατεπείγουσα    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 47667/8-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                 
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                        
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  
2ο    θέµα   ηµερήσιας διάταξης Σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε Ελειού-Πρόννων»  (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) , έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης που 
κατέθεσε ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ιωάννης Μπάρκας που έχει ως εξής:    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 05 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-
2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αποτελούµενη 
από τα εξής µέλη:  

α) Ιωάννης Μπάρκας Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

β) Γεράσιµος Κλαουδάτος Τ.Ε Πολιτικός Μηχ/κός  

γ) Χρήστος Ρουχωτάς Τ.Ε Πολιτικός Μηχ/κός 



για να διενεργήσει δηµόσια κλήρωση. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την µε αριθµ πρωτ. 46516/31-10-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους κάτωθι διαγωνισµούς. 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

1. Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε Ελειού-Πρόννων ». 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1)Ελένη Λουκέρη   

2) Σπυρίδων Παρίσης  

3)Ελβίρα Λορετζάτου   

 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 
 
1)Ευάγγελος Κουφός   
 
2)Γεωργία Βλάχου   
 
3)Γεώργιος ∆ελλαπόρτας  
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
   Ο ∆ιευθυντής        Οι Υπάλληλοι 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         Γεράσιµος Κλαουδάτος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.                                               Χρήστος Ρουχωτάς 

Ζητείται η  σύσταση της παραπάνω Επιτροπής  ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού . 

Η Οικονοµική  Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 

1)του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 

3) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 



4) Την µε αριθµ πρωτ. 46516/31-10-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης.4) το 
παραπάνω Πρακτικό 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Συγκροτεί την  τριµελή  Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική 
οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε Ελειού-Πρόννων» όπως παρακάτω: 
 
Τακτικά µέλη :  

1)Ελένη Λουκέρη   

2) Σπυρίδων Παρίσης  
 
3)Ελβίρα Λορετζάτου   
 
Με αναπληρωτές αυτών τους: 

1)Ευάγγελος Κουφός   

2)Γεωργία Βλάχου   
 
3)Γεώργιος ∆ελλαπόρτας  
 
 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ελένη Λουκέρη   µε αναπληρώτρια την κ. Γεωργία Βλάχου  . 
Τακτικό µέλος και Γραµµατέας ορίζεται η κ.  Ελβίρα  Λορεντζάτου µε αναπληρωτή τον κ. Ευάγγελο Κουφό. 
 Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                       
                                                               Πιστό αντίγραφο 
                                                               Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                            Κατερίνα Κουταλά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     Α∆Α: Β4ΣΟΩΕ5-44Π                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 32  ης (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   8 η  Νοεµβρίου  2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 228 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : :Σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  
«∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» 
 (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  8  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε κατεπείγουσα    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 47667/8-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                          
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                        
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  2ο    
θέµα   ηµερήσιας διάταξης Σύσταση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης που κατέθεσε ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ιωάννης Μπάρκας που έχει ως εξής:    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 05 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-
2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αποτελούµενη 
από τα εξής µέλη:  

α) Ιωάννης Μπάρκας Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

β) Γεράσιµος Κλαουδάτος Τ.Ε Πολιτικός Μηχ/κός  

γ) Χρήστος Ρουχωτάς Τ.Ε Πολιτικός Μηχ/κός 



για να διενεργήσει δηµόσια κλήρωση. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την µε αριθµ πρωτ. 46516/31-10-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους κάτωθι διαγωνισµούς. 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» 
 
Τακτικά Μέλη:  

1)Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

2)Σπυρίδων ∆ανελλάτος  
 
3) Γεράσιµος Φιλιππάτος 
 
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 
 

1)Αικατερίνη Αµαραντίδου  

2)∆ηµήτριος Ρουχωτάς  
 
3) Γεράσιµος Κλαουδάτος 
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
   Ο ∆ιευθυντής        Οι Υπάλληλοι 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                               Γεράσιµος Κλαουδάτος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.                                               Χρήστος Ρουχωτάς 

Ζητείται η  σύσταση της παραπάνω Επιτροπής  ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού . 

Η Οικονοµική  Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 

1)του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 

3) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 



4) Την µε αριθµ πρωτ. 46516/31-10-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

5) το παραπάνω Πρακτικό 

                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Συγκροτεί την  τριµελή  Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» 
όπως παρακάτω: 
 
Τακτικά Μέλη:  

1)Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

2)Σπυρίδων ∆ανελλάτος  
 
3) Γεράσιµος Φιλιππάτος 
 
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 
 

1)Αικατερίνη Αµαραντίδου  

2)∆ηµήτριος Ρουχωτάς  
 
3) Γεράσιµος Κλαουδάτος 
 
 
 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  κ.   Γεράσιµος  Φιλιππάτος    µε αναπληρώτρια την κ. Αικατερίνη 
Αµαραντίδου  . 
Τακτικό µέλος και Γραµµατέας ορίζεται ο  κ.  Σπυρίδωνας  ∆ανελάτος  µε αναπληρωτή τον κ. Γεράσιµο 
Κλαουδάτο. 
 Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                       
                                                                 Πιστό αντίγραφο 
                                                                  Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                Κατερίνα Κουταλά. 

 
 


