
                                                                                                                        Α∆Α: ΒΙΨ6ΩΕ5-Ζ03 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3ης   (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   20 η  Ιανουαρίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  15   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2171/17 -01 -2014  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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                    ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                                         Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                         
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                          Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                                                                                                                                                                              
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 

Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  1ο θέµα    

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 116 20/01/2014 300,00 
Υπηρεσίες µετάφρασης συνεδρίου στην 
Κεφαλονιά. 70.7425.22 0,00 

 117 20/01/2014 700,00 
Υπηρεσίες εστίασης συνέδρων στην 
Κεφαλονιά. 70.7425.31 0,00 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                              ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Α∆Α: ΒΙΨΨΩΕ5-ΑΓΘ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3ης   (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    
20 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  16   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού /αξιολόγησης προσφορών 
προµηθειών ∆ήµου   (άρθρο  46 του ΕΚΠΟΤΑ) . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα  
10 .00 το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου  
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2171/17 -01 -
2014  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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  
ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                      
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                              ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                           
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                   Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                               
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                    Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  )                                                                                                                                                                                                    
5.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού /αξιολόγησης προσφορών προµηθειών ∆ήµου άρθρο  46 
του ΕΚΠΟΤΑ)  »  που έχει ως εξής: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: 

«Η διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών, γίνεται από επιτροπές.  Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης και 

για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.  

Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 

και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις δηµοτικούς 

ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την 



συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προµήθειας απαιτούνται 

υπάλληλοι ορισµένης ειδικότητας τους οποίους ο δήµος ή η κοινότητα δεν 

διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ 

των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος 

κανονισµού. Για προµήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ 

στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συµµετέχουν 

επί πλέον ως µέλη δύο δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης 

της φύσεως της προµήθειας.  

Εάν ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί 

υποδεικνύονται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των 

φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.  

Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους 

οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα 

τακτικά µέλη.» 

Με την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κρίθηκε ότι «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 

του ν. 3852/2010, αρµόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού προµηθειών είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω : 

Η ∆ιεύθυνση  Οικονοµικού  µε την  61557/18-12-2013 ανακοίνωση της , διενήργησε 

την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων 

που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 1516/14-01-2014  Πρακτικό 

Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας όπως παρακάτω:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     Αργοστόλι 14/1/2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                     Αριθµ. Πρωτ. 1516 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

                                                                                     
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23-12-2013 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 14.00 συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση οι Δημοτικοί 



υπάλληλοι: 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Μέριµνας  (ΠΕ) 
2. Παυλάτος Γεράσιµος Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (ΤΕ) 

 
 Προκειμένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισμό μελών της 

Επιτροπής ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται 
κλήρωση για την επιλογή των ∆ηµοτικών υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως κάτωθι: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 
          ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
2 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
3 .ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
 
 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
   2.   Παυλάτος Γεράσιµος 

  3.   Πεφάνη Αγγελική 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010 

4. Τις διατάξεις της 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’) 

5. Την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 



6. Την υπ’ αριθ. 2263/2011 Απόφαση του VI Tµ 

7. Τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των 

∆ηµοσίων Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των νοµικών τους 

προσώπων" 

8. το αρίθ. ∆ΙΣΚΟΠ/Φ18/ οικ. 21700/19-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου ∆.Μ 

και Η.∆ µε το οποίο διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που για την νόµιµη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων µε το ως άνω αντικείµενο προβλέπεται η 

συµµετοχή µέλους η µελών αλλού συλλογικού οργάνου π.Χ ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου  εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 

διοίκηση η διαδικασία της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 

4024/2011 κλήρωσης δεδοµένου ότι δεν προκύπτει πιο από τα Μέλη του ∆.Σ 

συγκεκριµένα θα συµµετέχει στο συλλογικό όργανο για την παραλαβή 

προµηθειών κ.λ.π 

9. Το 1516-2014 Πρακτικού κλήρωσης:  

 
  

 
                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή1 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών του έτους 2014 

(ΕΚΠΟΤΑ ) ως εξής: 

          ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Π. Ε Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κός 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                ∆. Ε ∆ιοικητικού 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                    Π. Ε ∆ιοικητικού 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                        Τ. Ε πολιτικών Μηχανικών                  
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                     Π. Ε Οικονοµικού - Λογιστικού. 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ                          Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

 
Πρόεδρος ορίζεται ο  κ. ∆ιονύσιος Παγώνης µε αναπληρωτή του την κ. Ευάγγελο 
Αλεξανδρόπουλο  και Γραµµατέας ορίζεται ο κ. Παγουλάτος Κων/νος  µε 
αναπληρωτή τον κ. Μαντζουράτο Θεόδωρο. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 

                                                 
 



 

                                                                         Α∆Α: ΒΙΨΨΩΕ5-Β3Ω 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3 ης   (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    
20 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ.1ε του 
ν.3852/2010)   

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα  
10 .00 το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου  
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2171/17 -01 -
2014  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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  
ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                      
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                              ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                  
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                   Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                      
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                    Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  )                                                                                                                                                                           
5.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµών /αξιολόγησης προσφορών  παροχής υπηρεσιών  
       (Π.∆ 28/80 )»  που έχει ως εξής: 
 
Ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται οι συµβάσεις που συνάπτονται από επαχθή 
αιτία µεταξύ αφ' ενός του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. κ.λπ. και αφ' ετέρου ενός παρέχοντος 
υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση εργασιών για λογαριασµό των πρώτων 
αντισυµβαλλοµένων ή την προσφορά προς αυτούς συνόλου άϋλων αγαθών ή 
δραστηριοτήτων µε τη µορφή ολοκληρωµένου έργου, οι οποίες εντάσσονται στον τριτογενή 
τοµέα. 
 
 
                                                                                  
 
                                                                     



Αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοπρασιών σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010)είναι η Οικονοµική Επιτροπή.. 
Για τη διενέργεια διαγωνισµού από δήµο µε σκοπό την προµήθεια αγαθών, την εκτέλεση 
έργων και την παροχή υπηρεσιών, η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού γίνεται από 
την Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, στην οποία δύνανται να µετέχουν, 
κατά την περιοριστική απαρίθµηση του άρθρου 72 παρ. 1 ε΄ του ν. 3852/2010, τα µέλη 
αυτής, δηµοτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι ή, τέλος, ειδικοί επιστήµονες. Κατά συνέπεια, 
συγκρότηση επιτροπής δήµου για τη διενέργεια διαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε χωρίς 
τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των δικαιούµενων προς τούτο προσώπων είναι πληµµελής 
και εποµένως πάσχει εξ αυτού του λόγου το σύνολο του διαγωνισµού. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 
Πράξη 93/2012) 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 61557/18-12-2013 
ανακοίνωση της , διενήργησε την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα 
ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.  1525/14-01-
2014  Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας όπως παρακάτω:  
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     Αργοστόλι 14/1/2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                     Αριθµ. Πρωτ.1525  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
                                                                                     
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ.1ε του ν.3852/2010)   

 Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 23-12-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
13.00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 

 
1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας  (ΠΕ) 
2. Παυλάτος Γεράσιµος Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (Τ.Ε) 

 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της Επιτροπής 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 
72 παρ.1ε του ν.3852/2010).   

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για 
την επιλογή των ∆ηµοτικών Συµβούλων και ∆ηµοτικών Υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε 
τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως κάτωθι: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ.1ε του ν.3852/2010).  

 
  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                                  2. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ          1. ΑΡΣΕΝΗ ΝΙΚΗ 

                    2. ΚΑΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
                                                                       ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 

     1.    Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
  2.   Παυλάτος Γεράσιµος 

  3.   Πεφάνη Αγγελική 
             
 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
1. Τις διατάξεις του Π . ∆/τος 28/80  

2. το αρίθ. ∆ΙΣΚΟΠ/Φ18/ οικ. 21700/19-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου ∆.Μ και Η.∆ µε το οποίο 

διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που για την νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων µε το ως 

άνω αντικείµενο προβλέπεται η συµµετοχή µέλους η µελών αλλού συλλογικού οργάνου π.Χ ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου  εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την διοίκηση η διαδικασία της 

προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 4024/2011 κλήρωσης δεδοµένου ότι δεν 

προκύπτει πιο από τα Μέλη του ∆.Σ συγκεκριµένα θα συµµετέχει στο συλλογικό όργανο για την 

παραλαβή προµηθειών κ.λ.π 

2. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 1525/14-01-2014  Πρακτικό Κληρώσεως .  

 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συγκροτεί την Επιτροπή

2 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών / αξιολόγησης προσφορών  παροχής 
υπηρεσιών  Π.∆ 28/80 (άρθρο 72 παρ.1ε του Ν .3852/2010)  όπως παρακάτω:  
 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Παπαδάτος Νικόλαος           1. Ελευθεράτου Αικατερίνη  Π. Ε ∆ιοικητικού  
                                                2. Μπενετάτου Ελένη Τ. Ε Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχ/κων  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Γαλάτης Άγγελος                              1. Αρσένη Νίκη ∆.Ε ∆ιοικητικού. 

                                     2. Καούκης Νικόλαος ∆. Ε ∆ιοικητικού. 
 
Πρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Νικόλαος Παπαδάτος µε αναπληρωτή τον κ. 
Άγγελο Γαλάτη και Γραµµατέας ορίζεται η κ. Αικατερίνη Ελευθεράτου µε αναπληρώτρια  την 
κ. Νίκη Αρσένη. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Α∆Α: ΒΙΨΨΩΕ5-Ω2Τ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  3 ης   (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την    
20 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  18  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ :  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 παρ.1ε ν.3852/2010) . 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  20 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα  
10 .00 το πρωί   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου  
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   2171/17 -01 -
2014  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 έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  
ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                      
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                              ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                  
2.  Σάββας Σαββαόγλου                                                                   Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                      
3. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                    Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                            
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Νικόλαος Παπαδάτος                                                                                                                                                                                                                                           
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση και εκµίσθωση ακινήτων καθώς και 
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»που έχει ως εξής: 

 
Αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοπρασιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 Π∆ 270/81 µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του 

Ν.3852/2010)είναι η Οικονοµική Επιτροπή. 

Για τη διενέργεια διαγωνισµού από δήµο µε σκοπό την προµήθεια αγαθών, την 

εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, η συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, 

στην οποία δύνανται να µετέχουν, κατά την περιοριστική απαρίθµηση του άρθρου 

72 παρ. 1 ε΄ του ν. 3852/2010, τα µέλη αυτής, δηµοτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι 



ή, τέλος, ειδικοί επιστήµονες. Κατά συνέπεια, συγκρότηση επιτροπής δήµου για 

τη διενέργεια διαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης 

µεταξύ των δικαιούµενων προς τούτο προσώπων είναι πληµµελής και εποµένως 

πάσχει εξ αυτού του λόγου το σύνολο του διαγωνισµού. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 

93/2012) 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 61557/18-12-

2013 ανακοίνωση της , διενήργησε την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 

εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 1527/14-01-2014  Πρακτικό Κληρώσεως, το 

οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας όπως 

παρακάτω:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     Αργοστόλι 14/1/2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                     Αριθµ. Πρωτ. 1527 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
                                                                                     
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 παρ.1ε ν.3852/2010) 

  

Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 23-12-2013 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 13.00 
συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 
 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας  (ΠΕ) 
2. Παυλάτος Γεράσιµος  Προϊστάµενος  ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (Τ.Ε) 

 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της Επιτροπής 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(άρθρο 72 παρ.1ε ν.3852/2010). 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την 
επιλογή των ∆ηµοτικών Συµβούλων και ∆ηµοτικών Υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους. 

Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως κάτωθι: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 παρ.1ε ν.3852/2010). 

 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      1. ΚΟΡΚΟΣ  - ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                        1. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

            2.ΠΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 

2. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
           2.   Παυλάτος Γεράσιµος 

           3.   Πεφάνη Αγγελική 



                                                                                  
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη :  
1. του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
2. Τις διατάξεις της 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’) 
3. το αρίθ. ∆ΙΣΚΟΠ/Φ18/ οικ. 21700/19-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου ∆.Μ 
και Η.∆ µε το οποίο διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που για την νόµιµη 
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων µε το ως άνω αντικείµενο προβλέπεται η 
συµµετοχή µέλους η µελών αλλού συλλογικού οργάνου π.Χ ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου  εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 
διοίκηση η διαδικασία της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 
4024/2011 κλήρωσης δεδοµένου ότι δεν προκύπτει πιο από τα Μέλη του ∆.Σ 
συγκεκριµένα θα συµµετέχει στο συλλογικό όργανο για την παραλαβή προµηθειών 
κ.λ.π 
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1527/14-01-2014  Πρακτικό Κληρώσεως. 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Συγκροτεί την Επιτροπή3 διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση και εκµίσθωση 
ακινήτων καθώς και παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2014 

όπως παρακάτω:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                               ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚO ΜΕΛΟΣ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       1.ΚΟΡΚΟΣ–ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Π.Ε Οικονοµολόγων 
                                            2.ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε ∆ιοικητικού
  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                1.ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ        ∆.Ε ∆ιοικητικού 

                                        2.ΠΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ     Τ.Ε Σχεδιαστών. 
  

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Νικόλαος Παπαδάτος µε αναπληρωτή του τον κ. Σπυρίδωνα 
Ματιάτο  και Γραµµατέας ορίζεται η κ. Μαρία Κυριακάτου µε αναπληρώτρια την κ. 

Αγγελική Πεφάνη. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 

                                                 
 


