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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  2ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15η   Ιανουαρίου   2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  15 η  Ιανουαρίου   του έτους 2019, ηµέρα   Τρίτη         και ώρα  
13:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   636/11-01-2019   
έγγραφη πρόσκληση της  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  πέντε (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                            Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                       Γκισγκίνης Νικόλαος   
4. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ από την 12/2019 έως & την 19/2019)              Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         
5. Kωνσταντάκης Άγγελος     

6. Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου ΠΑΡΩΝ  από την 18/2019 

έως και την 21/2019). 
Ο κ. Κουρκουµέλης Ηλίας ενηµέρωσε την Επιτροπή για την απουσία του λόγω ασθενείας και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    12  / 2019                                                               Α∆Α: ΩΘ4ΠΩΕ5-ΧΥ0 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
      

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  
εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και 
αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων       εκτός 
ηµερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού για «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2019. 

2. Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2019. 

3. Ορισµός Επιτροπής ∆ιεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού για το ΜΗΜΕ∆ 
για το έτος 2019. 

 
 
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν  προς συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ    τα παρακάτω θέµατα  εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.   

1.Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού για «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2019. 
2.Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια  ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2019. 
3.Ορισµός Επιτροπής ∆ιεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού για το ΜΗΜΕ∆ για 
το έτος 2019. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13  / 2019                                                                         Α∆Α: ΨΟΠΞΩΕ5-ΟΝ6 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Τακτική ετήσια συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση   , εισηγούµενη   το 1ο 
θέµα εκτός   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση  Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την  Τακτική 
ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019» (όπως 
εγκρίθηκε η συζήτησή του  µε την 12/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:  ΩΘ4ΠΩΕ5-
ΧΥ0)    θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 826/15-01-2019 Πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αργοστόλι: 15.01.2019  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                         Aριθ.Πρωτ.:      826 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019» 
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Σήµερα 15.01.2019 ηµέρα Tρίτη και ώρα 11:30 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 673/14-01-2019 Πρόσκληση του  

Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 33/2018 

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1. Παγώνη ∆ιονύσιο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Πρόεδρο) 

2. Ελευθεράτου Αικατερίνη,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

3. Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

Από τις 11:00 έως τις 11:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019», για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 11:31 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του 
∆ιοικητικού τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί 
έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 102/2018Μελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για  την  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019», 
 β)την αριθ. 364/2018 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως 
τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη υπηρεσία, 
 γ)την αριθ. 345/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019» 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 848/33738/05-12-2018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC004127200 & Α∆Α:Ω7Υ∆ΩΕ5-76Τ) του Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού-  για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΕΤΟΥΣ 2019» 
 ε)την αριθ. 3374/05-12-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΩΛΣΡΩΕ5-3ΚΣ) για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Ελευθεράτου Αικατερίνη ____________ 
3. Παγουλάτος Κωνσταντίνος ___________ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ  ο συνοπτικός διαγωνισµός για την «ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019» και να προχωρήσει  η 
αρµόδια Υπηρεσία στην νόµιµη διαδικασία για την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την 
κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 

 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  364  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
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3) την  345/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΣΥΦΩΕ5-Ο5Φ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   826/15-01-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 826/15-01-2019   Πρακτικό της Επιτροπής του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερη ποσοστιαία % 
µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή 
ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα της  αριθ. 102/2018 µελέτης ,για την Τακτική 
ετήσια συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019. 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερη 
ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή 
ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα της  αριθ. 102/2018 µελέτης ,για την Τακτική ετήσια 
συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019. 

3. ∆ίνει εντολή στην αρµόδια Υπηρεσία να προχωρήσει στην νόµιµη διαδικασία για την εξεύρεση προµηθευτών  µε 
τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  14  / 2019                                                                       Α∆Α:ΩΑΗΕΩΕ5-ΛΑΨ      
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ελαστικών για 
τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας   την  συνεδρίαση   , εισηγούµενη   το 2ο 
θέµα εκτός   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση  Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019» (όπως εγκρίθηκε η 
συζήτησή του  µε την 12/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:  ΩΘ4ΠΩΕ5-ΧΥ0)    θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 803/15-01-2019 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αργοστόλι: 15.01.2019  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                         Aριθ.Πρωτ.:      803 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 
T.Κ : 28100 Αργοστόλι 
Πληροφορίες: ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ 
Τηλ: 26713-60153,-155 
Φαξ: 26710-22572 
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019» 

Σήµερα 15.01.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 672/14-01-2019 Πρόσκληση του  
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 32/2018 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 
1. Παγώνη ∆ιονύσιο,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Πρόεδρο) 
2.Ελευθεράτου Αικατερίνη,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
3. Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια Ελαστικών 
για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του 
∆ιοικητικού τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί 
έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 100/2018 Μελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για  την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019», 
 β)την αριθ. 365/2018 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως 
τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 346/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019» 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 850/33771/05-12-2018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC004128598 & Α∆Α:7Σ7ΛΩΕ5-ΠΥΣ) του Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού-  για την «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019» 
 ε)την αριθ. 33775/05-12-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΩΞΨΧΩΕ5-Ζ2Ψ) για την «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 

2019», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Ελευθεράτου Αικατερίνη __________ 
3. Παγουλάτος Κωννσταντίνος ________ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ  ο συνοπτικός διαγωνισµός για την  
 «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2019»,και να προχωρήσει  η αρµόδια Υπηρεσία στην 
νόµιµη διαδικασία για την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 

 
       Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  365  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3) την  346/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΛΩΟΩΕ5-ΣΩ4 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   803/15-01-2019  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 803/15-01-2019   Πρακτικό της Επιτροπής του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
έτους 2019», προϋπολογισµού 54.659,20 ευρώ µε το Φ.Π.Α 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον συνοπτικό διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
έτους 2019», προϋπολογισµού 54.659,20 ευρώ µε το Φ.Π.Α  
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3. ∆ίνει εντολή στην αρµόδια Υπηρεσία να προχωρήσει στην νόµιµη διαδικασία για την εξεύρεση προµηθευτών  µε 
τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    15/ 2019                                                                       Α∆Α: ΩΞΝ5ΩΕ5-ΗΓ9       
ΘΕΜΑ : Ορισµός Επιτροπής ∆ιεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού για το 
ΜΗΜΕ∆ για το έτος 2019. 
 
                                                                          
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  2o 
θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης : Ορισµός Επιτροπής ∆ιεξαγωγής κλήρωσης Μελών Επιτροπών 
∆ιαγωνισµού για το ΜΗΜΕ∆ για το έτος 2019. (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 12/2019 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:  ΩΘ4ΠΩΕ5-ΧΥ0)   και θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα 
παρακάτω: 
 Σύµφωνα µε την αρίθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΦΕΚ Β΄4841  περί κατάρτισης , τήρησης και 
λειτουργίας Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων  έργων, µελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.ΜΕ∆) απαραίτητη 
προϋπόθεση για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης µελών επιτροπής είναι να έχει οριστεί 
διµερής ή τριµελής Επιτροπή για την διεξαγωγή της κληρώσεως η οποία επιτροπή µπορεί να είναι ανά 
σύµβαση ή και µία επιτροπή κατ .’έτος(άρθρο 5 παρ. 5.4.1 Υ Α). 
Με την αρίθ. 215/2-05-2018 απόφαση ∆ηµάρχου ορίσθηκαν οι  χρήστες του Μητρώου  : κ.κ Μαριάνθη 
Γιακουµάτου κλάδου Τ.Ε Πολ. Μηχανικών και Σταµατούλα Βασιλάτου Τ.Ε Πολ. Μηχανικών . 
 Με το αριθ. πρωτ. 729/14-01-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίσθηκε ο πίνακας 
υποψηφίων Μελών του Μητρώου από τεχνικούς υπαλλήλους του ∆ήµου. 
Εισηγούµαστε οι ανωτέρω χρήστες να είναι και µέλη της διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή 
κληρώσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
–Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την αρίθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΦΕΚ Β΄4841(  περί κατάρτισης , τήρησης και λειτουργίας 
Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων  ) 
την αρίθ. 215/2-05-2018 απόφαση ∆ηµάρχου που ορίσθηκαν οι  χρήστες του Μητρώου  
 το αριθ. πρωτ. 729/14-01-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίσθηκε ο πίνακας υποψηφίων 
Μελών του Μητρώου  
και την εισήγηση της Προέδρου .   
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την συγκρότηση διµελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης ,µελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων  έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του (ΜΗ.Μ.Ε.∆) η οποία 

αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:  

Μαριάνθη Γιακουµάτου κλάδου Τ.Ε Πολ. Μηχανικών 
Σταµατούλα Βασιλάτου κλάδου Τ.Ε Πολ. Μηχανικών. 
 
 
 
. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    16 / 2019                                                                    Α∆Α: 66ΖΖΩΕ5-80Ω. 
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των ∆ηµοτικών και  
Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την  48/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής 
Προέδρων των ∆ηµοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2018 σύµφωνα µε την  48 /2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 9-01-2019 
εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 8  του Ν. 3852/2010 για τις τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες 
συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος  σχετικού Κωδικού Εξόδων  του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης καθορίζονται ανά 
δηµοτική και τοπική Κοινότητα οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή καθώς και το ύψος αυτής 
µε βάση τον πληθυσµό αυτής. 
   Υπόλογος της πάγιας προκαταβολής είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας. 
   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής  για κάθε ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα  ανάλογα µε τον πληθυσµό της 
ανέρχεται στο ποσό των :  

- € 1.000,00 για τοπικές Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού  
- € 2.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους και  
- € 3.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 10.001 και άνω  

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί  το σχετικό χρηµατικό 
ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας, όταν 
αυτή έχει πληθυσµό έως 300 κατοίκους , ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όταν αυτή έχει πληθυσµό από 302 
κατοίκους και άνω και ο πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
    Ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής διενεργεί πληρωµές χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές από το 
∆ήµαρχο. 
   Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες 
που απονέµει ο Ν. 3852/2010 και συγκεκριµένα τα άρθρα 82 και 83 , στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι 
οποίες είναι :  

- ∆απάνες για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων Παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για 

βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών  
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 

χώρων. 
Ως προς τα υπόλοιπα για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης 
(επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
173 του Ν. 3463/2006 και οι διατάξεις του άρθρο 35 του Β.∆/τος 17/5-15/6/59. 

      Ο πληθυσµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται σε 35.801 (τριάντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιους ένα )  κατοίκους 
. 
     Στον Κ.Α. Εξόδων 00.8251 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους  2018 έχει εγγραφεί 
πίστωση € 90.000,00 για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018. 
    Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  απαρτίζεται από :  
- Μία ( 1 ) ∆ηµοτική Κοινότητα µε κατοίκους άνω των 10.001 κατοίκων, ποσό παγίας προκαταβολής € 3.000,00 
(τρεις χιλιάδες )  
-  Πέντε ( 5 )  ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους, ποσό πάγιας προκαταβολής € 2.000,00 ( 
δύο χιλιάδες ) για την κάθε µία, και  
- Εξήντα  έξι (66 ) Τοπικές Κοινότητες µε ποσό παγίας προκαταβολής € 1.000,00 για την κάθε µία. 
Οι υπόλογοι παγίας προκαταβολής οφείλουν όπως κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν το ποσό που 
έλαβαν ως παγία προκαταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο.  
Επίσης σ το άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή 
µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
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Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
     Με την αριθµ. 48/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για τους Προέδρους 
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκδόθηκαν τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα , όπως αναφέρεται  παρακάτω 
:  

 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

K.A.EΞΟ∆ΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

8251 401/B/2.3.2018 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

8251 402/B/2.3.2018 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

8251 403/B/2.3.2018 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

8251 406/2.3.2018 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

8251 408/2.3.2018 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

8251 409/B//2018 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 

8251 411/B/2.3.2018 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 412/B/2.3.2018 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

8251 413/B/2.3.2018 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1.000,00 

8251 413/B/2.3.2018 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 415/B/2.3.2018 

12 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

8251 416/B/2.3.2018 

13 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΕΡΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-

ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 
1.000,00 

8251 427/B/5.3.2018 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 
8251 428/B/5.3.2018 

15 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΝΙΩΝ 
ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 

8251 429/B/5.3.2018 

16 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΣΣΟΥ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 

8251 431/B/5.3.2018 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

8251 432/B/5.3.2018 

18 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΕΟΣ 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 

8251 433/B/5.3.2018 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
1.000,00 

8251 434/B/5.3.2018 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

8251 435/B/5.3.2018 

21 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 8251 436/B/5.3.2018 
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∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 437/B/5.3.2018 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

8251 463/B/7.3.2018 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 464/B/7.3.2018 

25 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΖΟΛΩΝ 
ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

8251 465/B/7.3.2018 

26 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΝΑΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

8251 467/B/7.3.2018 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

8251 468/B/7.3.2018 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 

8251 469/B/7.3.2018 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 470/B/7.3.2018 

30 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΥΑΣ 
ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 472/B/7.3.2018 

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

8251 473/B/7.3.2018 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

8251 474/B/7.3.2018 

33 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΘΡΕΑ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 

8251 639/Β/23.3.2018 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

8251 475/B/7.3.2018 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
8251 476/B/7.3.2018 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

8251 477/B/7.3.2018 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

8251 478/B/7.3.2018 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 479/B/7.3.2018 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 480/B/7.3.2018 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 481/B/7.3.2018 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

8251 897/Β/24.4.2018  

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

8251 482/B/7.3.2018 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 487/B/8.3.2018 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 

8251 488/B/8.3.2018 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 489/B/8.3.2018 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

8251 490/B/8.3.2018 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 491/B/8.3.2018 

48 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΥΦΙΟΥ 
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

8251 492/B/8.3.2018 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 493/B/8.3.2018 
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50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 494/B/8.3.2018 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 495/B/8.3.2018 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 496/B/8.3.2018 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 497/B/8.3.2018 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 

8251 498/B/8.3.2018 

55 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 

8251 499/B/8.3.2018 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 500/B/8.3.2018 

57 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 501/B/8.3.2018 

58 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΙΦΙΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 

8251 502/B/8.3.2018 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 503/B/8.3.2018 

60 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΚΙΝΕΩΣ 
ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 

8251 505/B/8.3.2018 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 506/B/8.3.2018 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 507/B/8.3.2018 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

8251 508/B/8.3.2018 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

8251 509/B/8.3.2018 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΣΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 511/B/8.3.2018 

66 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
1.000,00 

8251 512/B/8.3.2018 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 513/B/8.3.2018 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 514/β/8.3.2018 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 515/β/8.3.2018 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

8251 516/β/8.3.2018 

                                                                                                    
    Τα ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη του Οικονοµικού έτους  2018 και εκδόθηκαν τα παρακάτω 
γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  
 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

Αριθµός και ηµεροµηνία 
Γραµµατίου είσπραξης  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

758/27.12.2018 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

713/18.12.2018 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

760/28.12.2018 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

757/27.12.2018 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

∆εν έκανε χρήση της παγίας  
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6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

701/17.12.2018 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 

659/7.12.2018 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

689/12.12.2018 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

737/21.12.2018 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1.000,00 

706/17.12.2018 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

707/17.12.2018 

12 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

681/11.12.2018 

13 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΕΡΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-

ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 
1.000,00 

705/17.12.2018 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 
665/7.12.2018 

15 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΝΙΩΝ 
ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
1.000,00 

712/18.12.2018 

16 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΣΣΟΥ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 

728/20.12.2018 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

674/10.12.2018 

18 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΕΟΣ 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 

727/20.12.2018 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
1.000,00 

704/17.12.2018 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

675/10.12.2018 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

650/7.12.2018 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

660/7.12.2018 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

669/7.12.2018 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

1.000,00 
717/18.12.2018 

25 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΖΟΛΩΝ 
ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

649/6.12.2018 

26 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΝΑΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ 
1.000,00 

657/7.12.2018 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

667/7.12.2018 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 

651/7.12.2018 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

655/7.12.2018 

30 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΥΑΣ 
ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

703/17.12.2018 

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

666/7.12.2018 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

652/7.12.2018 

33 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΘΡΕΑ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 

654/7.12.2018 
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34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

756/27.12.2018 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
646/6.12.2018 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

662/7.12.2018 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

658/7.12.2018 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
1.000,00 

755/27.12.2018 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

653/7.12.2018 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

699/17.12.2018 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

664/7.12.2018 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

739/21.12.2018 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

725/20.12.2018 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
1.000,00 

668/7.12.2018 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

724/20.12.2018 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

697/17.12.2018 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

670/7.12.2018 

48 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΥΦΙΟΥ 
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

661/7.12.2018 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

680/10.12.2018 

50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

735/21.12.2018 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

1.000,00 
754/21.12.2018 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

698/17.12.2018 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

765/28.12.2018 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ 

∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
1.000,00 

729/20.12.2018 

55 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 

694/13.12.2018 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

702/17.12.2018 

57 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

672/7.12.2018 

58 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΙΦΙΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
1.000,00 

648/7.12.2018 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 

762/28.12.2018 

60 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΚΙΝΕΩΣ 
ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 

738/21.12.2018 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

647/6.12.2018 
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62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

677/10.12.2018 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

663/7.12.2018 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

726/20.12.2018 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΣΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

714/18.12.2018 

66 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
1.000,00 

671/7.12.2018 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1.000,00 

700/17.12.2018 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 

656/7.12.2018 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

690/12.12.2018 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

678/10.12.2018 

Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση λογαριασµού των 
Προέδρων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση της παγίας 
προκαταβολής έτους  2018  . 

Αργοστόλι 9 Ιανουαρίου  2019  
 

 
Ο Προϊστάµενος  

Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                               
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  48/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
2)  την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού της Πάγιας   Προκαταβολής των παραπάνω Υπολόγων 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων για το Οικ. Έτος 2018 σύµφωνα µε την 48/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » 
2. Απαλλάσσει τους παραπάνω υπολόγους Προέδρους των  ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για 
το οικ. Έτος 2018 από τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2018  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   17 / 2019                                                                    Α∆Α: ΩΒΧΠΩΕ5-ΛΟΓ 
              
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των Τοπικών  και 
∆ηµοτικών  Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2018 σύµφωνα µε την    66/2018 απόφαση  της  
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση     εισηγούµενη  το 2o 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των 
Τοπικών  και ∆ηµοτικών  Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2018 σύµφωνα µε την    66/2018 απόφαση  της  
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς..» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 9-01-
2019  εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 

 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ) µε απόφαση 
της Οικονοµικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος του προϋπολογισµού , για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  
    Το ένταλµα της παγίας προκαταβολής εκδίδεται στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου   
    Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  το ποσό της παγίας προκαταβολής είναι € 6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) – ∆ήµος µε 
κατοίκους πάνω από 30.000 
  Ο Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα   του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα της παγίας προκαταβολής θα διενεργεί 
πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
   Τα  δικαιολογητικά πληρωµών κατατίθενται στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο 
αυτών και την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του 
προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη.  
   Τα χρηµατικά  εντάλµατα  εκδίδονται  στο όνοµα των δικαιούχων και σηµειώνεται σε αυτά ότι η [πληρωµή έγινε  
από την παγία προκαταβολή.  
Με   την αριθµ. 66/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς συστάθηκε παγία 
προκαταβολή για τους παρακάτω Υπαλλήλους   του ∆ήµου για το έτος 2018 

 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κ.Α. Αριθµός Χ.Ε  

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / 
Παγουλάτος Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

00.8251 331/Β/2017 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 333/Β/2017 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / 
ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 334/Β/2017 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου /  
Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 00.8251 336/Β/2017 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη 
Μαρίκα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 337/Β/2017 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος 
Αναστάσιος 

∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

00.8251 338/7/2017 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / 
Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 00.8251 339/Β/2017 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού 
Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 00.8251 340/Β/2017 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / 
∆ηµητράτος ∆ιονύσιος 

Γραφείο 
Κίνησης 

00.8251 341/Β/2017 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου  / 
Μπαράκου Ουρανία 

∆/νση 
Καθαριότητας  

00.8251 342/Β/2017 

      Επίσης  µε την αριθµ. 322/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής τροποποιήθηκε η    
             αριθµ. 66/2018 απόφασή της και ορίστηκε  ο κατωτέρω αναφερόµενος Υπάλληλος ως   
           υπόλογος παγίας προκαταβολής και συγκεκριµένα :   
 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κ.Α. Αριθµός Χ.Ε  
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800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς / 
Λορετζάτου Ελβίρα   

Γραφείο 
Κίνησης 

00.8251 2643/Β/2017  

            
 Οι υπόλογοι παγίας προκαταβολής οφείλουν όπως κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν το 
ποσό που έλαβαν ως παγία προκαταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο.  
Επίσης στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν 
επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 
δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
    Mε την   αριθµ. 322/2018   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 
παγίας προκαταβολής Λορετζάτου Ελβίρα εγκρίθηκε και η αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής που 
είχε  χορηγηθεί µε την αριθµ. 66/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  στον Υπάλληλο  ∆ηµητράτο 
∆ιονύσιο και η απαλλαγή του σύµφωνα µε τα αριθµ.337/23.7.2018, 338/23.7.2018 και 548/12.10.2018 
ραµµάτια  είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από τα οποία προκύπτει ότι επιστράφηκε το 
ποσό των € 800,00 που είχε αρχικά χορηγηθεί στον συγκεκριµένο Υπάλληλο . 
    Όλα τα υπόλοιπα  ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη του Οικονοµικού έτους  2018 
και εκδόθηκαν τα παρακάτω γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αριθµός  
Γραµµατίου 
είσπραξης   

Ποσό 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου / Παγουλάτος Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

723/29.12.2017 750,00 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 215/12.5.2017 και 
672/21.12.2017 

 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 699/28.12.2017 500,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου 
/ Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 615/8.12.2017 400,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 693/27.12.2017 350,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος 

∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

669/20.12.2017 350,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Πυλάρου  / Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 694/27.12.2017 400,00 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / 
Αυγερινού Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 670/2012.2017 800,00 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου  / Μπαράκου Ουρανία 

∆/νση 
Καθαριότητας  

564/24.11.2017 και 
563/24.11.2017 

1.000,00  
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800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου   / Λορετζάτου Ελβίρα  

Γραφείο 
Κίνησης 

734/21.12.2018  800,00 

     
    Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση 
λογαριασµού των ως άνω αναφεροµένων Υπαλλήλων   και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη 
διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2018  . 

O Προϊστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Τις 66/2018 και 322/2018 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες 
συστάθηκαν πάγιες  προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι παραπάνω  διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής των  ποσών 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των Παγίων  Προκαταβολών  του οικ. έτους 2018  σύµφωνα µε  
τις 66/2018 και 322/2018 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες  συστάθηκαν   και 
ορίστηκαν  οι  Υπόλογοι  ∆ιαχειριστές  αυτών. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  Υπολόγων –∆ιαχειριστών Υπαλλήλων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
αναλυτικά : 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αριθµός  Γραµµατίου 
είσπραξης   

Ποσό 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου / Παγουλάτος Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

693/29.12.2016 750,00 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 688/28.12.2016 650,00 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 699/29.12.2016 500,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / 
Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 595/14.12.2016 400,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / 
Κουταβά Περιστέρα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 687/28.12.2016 350,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / 
Μινέτος Αναστάσιος 

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 667/27.12.2016 350,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / 
Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 596/14.12.2016 400,00 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / 
Αυγερινού Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 686/28.12.2016 800,00 
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600,00 Παγία Προκ/λή ∆.Ε Αργοστολίου- 
Μακρίδης ∆ηµήτριος 

∆.Ε Αργοστολίου 276/19.6.2017 600,00 

500,00 Παγία Προκ/λή ∆.Ε Αργοστολίου- 
Τουµάσης Χαράλαµπος - Πολιτική 
Προστασία 

∆.Ε Αργοστολίου 667/27.12.2016 500,00 

700.00 Παγία Προκ/λή ∆.Ε Αργοστολίου- 
Λορεντζάτου Ελβίρα- Γραφείο κίνησης 

∆.Ε Αργοστολίου 290/19.7.2016 700,00 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   18  / 2019                                                      Α∆Α:6Ν9ΩΩΕ5-2ΛΤ    

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση ,  εισηγούµενη το  3 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016)» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την από 14-01-2019 εισήγηση της   ∆/νσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής : 
Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για το έτος 
2019. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών. Το όργανο αυτό µεταξύ άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον αποκλεισµό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει 
κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι 
στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 
Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωµοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων 
(επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για 
µία ή περισσότερες συµβάσεις.  
Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί 
να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226) συνεπώς η 
ανωτέρω διαδικασία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα 
συγκροτηθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του 
άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, 
καθώς ο νοµοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του άρθρου 
221 αλλά δυνητικά µπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών 
επιτροπών µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει 
να είναι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως 
συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που 
σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας πρέπει να ορίσει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επιτροπή 
διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ετήσιας διάρκειας και σε κάθε 
περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση 
και λειτουργία των όποιων γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή 
πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής 
λειτουργία του Μητρώου. 
Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. 

Επειδή µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει στην 
συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών που συστήθηκε µε την µε αριθµό 32/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή 
συγκροτήθηκε παρακαλείσθε όπως µε απόφασή Σας προβείτε στον ορισµό µελών της Επιτροπής 
διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2019 και σε κάθε 
περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 σύµφωνα µε την 
ακόλουθη πρόταση :  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών δ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 

Πρόεδρος της επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία 
υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
–Ανουσάκης Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)τον Νόµο 4412/2016  
3) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
   
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών,  

∆ήµου Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών δ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
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1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία 
υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή.  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   19 / 2019                                                                    Α∆Α:ΩΩΙ0ΩΕ5-ΨΙ9 

  ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  συνεδρίαση  , εισηγούµενη το  4ο θέµα     
ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών 
,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016)»  , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 14-01-2019 εισήγηση  της ∆/νσης των  
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η  οποία έχει αναλυτικά ως εξής:   
Eισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών ( γενικών , 
κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016) και 2019. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών 
( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την ∆ιενέργεια 
∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. Το όργανο αυτό µεταξύ άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον αποκλεισµό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει 
κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι 
στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 
Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωµοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων 
(επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για 
µία ή περισσότερες συµβάσεις.  
Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί 
να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226) συνεπώς η 
ανωτέρω διαδικασία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα 
συγκροτηθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του 
άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, 
καθώς ο νοµοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του 
άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών 
επιτροπών µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει 
να είναι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως 
συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που 
σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας πρέπει να ορίσει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και 
αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ετήσιας διάρκειας και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την 
λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και λειτουργία των 
όποιων γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου 
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µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του 
Μητρώου. 
Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. 

Επειδή µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει στην 
συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση 
προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς που συστήθηκε µε την µε αριθµό 33/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή συγκροτήθηκε παρακαλείσθε όπως µε 
απόφασή Σας προβείτε στον ορισµό µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών ( 
γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 
2019 και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 
σύµφωνα µε την ακόλουθη πρόταση :  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία 
υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
Μινέτος ∆ιονύσιος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.  
Και αφού έλαβε υπόψη:  

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

2)γ τον Νόµο 4412/2016  
την παραπάνω εισήγηση  :    
                                     

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και 
άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016 όπως παρακάτω:  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
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Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία 
υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   20  / 2019                                                                         Α∆Α: ΩΩ5ΤΩΕ5-17Χ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση της από 14-01-2019 Γνωµοδότησης  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί 
ενστάσεως για την ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» 

 
 Η  Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την συνεδρίαση ,εισηγούµενη    το  6 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης : Έγκριση της από 14-01-2019  Γνωµοδότησης  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως 

για την ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  

Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  
 

Με την 380/27-12-2018 Α∆Α: 6∆ΩΠΩΕ5-ΡΑΒ απόφαση της  η Οικονοµική Επιτροπή :  
   α)ενέκρινε στο σύνολό του   το Πρακτικού  ΙΙ ( µε τα αποσπάσµατα α’ & β’  ) της Επιτροπής  
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρεών.» Προϋπολογισµού  25.692,48  € (πλέον Φ.Π.Α ) , 
 β) απέρριψε την προσφορά του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «Χ . ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ» επειδή 
δεν  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 
21, 22 και 23 της διακήρυξης και  την κατάπτωση της εγγυητικής συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό και  
γ)  Ανακήρυξε  προσωρινό   ανάδοχο   του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» την   εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε.∆.Ε » ο οποίος προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί 
τοις εκατό , είκοσι οκτώ  (28 % ) επί του προϋπολογισµού του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 
της διακήρυξης. 
 

ΚΑΤΑ της  380/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής κατάτέθηκε από τον οικονοµικό   φορέα  
µε την επωνυµία «Χ . ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ»  η  µε αρίθµ. πρωτ. 311/7-01-2019 ΕΝΣΤΑΣΗ ,  η οποία µε το 

αρίθ. πρωτ. 315/8-01-2019 έγγραφο της  Οικονοµικής Επιτροπής διαβιβάστηκε στην αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού   για δική της Γνωµοδότηση. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τις  14-01-2019 γνωµοδότησε  επί της   εν λόγω ενστάσεως 
όπως παρακάτω:  

 
Αργοστόλι, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

Γνωµοδότηση επί ενστάσεως   
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ » 

Προϋπολογισµού 25.692,48  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 
 
Στις 14  Ιανουαρίου 2019   ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. Γεράσιµος Φιλιππάτος ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

2. Λεωνίδας Παγουλάτος ΜΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ. 

3. ∆ηµήτριος Στουπάς ΜΕΛΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΤΗΣ ∆.Τ.Υ.  

 
Η Επιτροπή παρέλαβε µε το υπ’ αριθ. 315/ 8-01-2019  έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς σφραγισµένο φάκελο µε  την από 311/7-01-2019 ένσταση του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ »  κατά της 380/2018 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε το εµπρόθεσµο υποβολής της ένστασης καθώς και το νοµότυπο 
της µε την καταβολή του υπ αριθµ 251021769959 0308 0023 e Παραβόλου ποσού 256,92 €  και η επιτροπή 
προχώρησε στην εξέταση της ένστασης επί της ουσίας. 
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Οι λόγοι για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή µε την υπ αριθµ 380/2018 απόφαση  της   αποφάσισε 
την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΕ » ήταν η µη πλήρωση των όρων και των 
προϋποθέσεων συµµετοχής   και συγκεκριµένα η µη προσκόµιση των κάτωθι :  

• βεβαίωση ΤΣΜΕ∆Ε ότι δεν απασχολεί µηχανικούς µέλη ΤΕΕ η εταιρεία ή την βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας του υπαλλήλου µηχανικού  

• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΣΜΕ∆Ε της εταιρείας που να καλύπτονται οι ηµεροµηνίες  24-
0402018 & 20-08-2018 

Η επιτροπή κρίνει ότι  ως προς την µη υποβολή του πρώτου δικαιολογητικού συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού του παραπάνω οικονοµικού φορέα λόγω του ότι η δήλωση του οικονοµικού φορέα από µόνη της 
για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις δεν αποτελεί αποδεικτικό µέσο σύµφωνα µε το άρθρο 23.3 (β) της διακήρυξης. 

Ως προς την µη υποβολή του δεύτερου δικαιολογητικού και λαµβάνοντας υπ’ όψη συνδυαστικά τα 
υποβληθέντα έγγραφα (ΜΕΕΠ & Ασφαλιστικές ενηµερότητες στελεχών )   θεωρούνται επαρκή . 

Βάσει των προαναφερόµενων και κατ’ εφαρµογή των  παρ. 4.2.α & της 4.3 της διακήρυξης του έργου η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή ότι: 

• Η ένσταση του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ » να απορριφθεί  

• Καταπίπτει  το υπ αριθµ 251021769959 0308 0023 e Παραβόλου ποσού 256,92 €  υπέρ του 
∆ηµοσίου.   

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν, το υπογράφει ως ακολούθως. 
Ο Πρόεδρος 
 
 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 

Τα µέλη 
 

• Παγουλάτος Λεωνίδας 

• Στουπάς ∆ηµήτριος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει  την παραπάνω  

Γνωµοδότηση-Εισήγηση    της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως γ του  οικονοµικού  φορέα  
µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ» για την ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ»  
β)  την απόρριψη της  ένστασης του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ » . 
γ)την  κατάπτωση  υπέρ του ∆ηµοσίου του υπ αριθµ 251021769959 0308 0023 e Παραβόλου ποσού 
256,92 €  .   

        Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος- 
Μινέτος ∆ιονύσιος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  140 /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) 
3)  την  56/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α:  Ω4ΝΟΩΕ5-03Θ 

4) το από 24/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (α΄απόσπασµα)   του εν λόγω διαγωνισµού 
 5) το  από 22-06-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  (β ’ απόσπασµα )  του εν λόγω διαγωνισµού 
6) την 210/5-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
αποσπασµατα  α & β) Α∆Α: 7ΧΚΘΩΕ5-Π1Ω 
7) το από 12/10/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (α΄απόσπασµα)   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
8) το από 11-12-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ  (β ’ απόσπασµα )  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
9) την 380/27-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εγκρίνει το παραπάνω Πρακτικό ΙΙ 
(αποσπασµατα  α & β)Α∆Α:6∆ΩΠΩΕ5-ΡΑΒ 
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10) την µε αρίθµ. πρωτ. 311/7-01-2019 ένσταση του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»   
11) την  από 14-01-2019  Γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού επί της παραπάνω ενστάσεως.  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1). Εγκρίνει στο σύνολό της  , την από 14-01-2019  Γνωµοδότηση-Εισήγηση    της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού επί ενστάσεως  του  οικονοµικού  φορέα  µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ» για την 

ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ  Τ.Κ. 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ» . 

2)  Απορρίπτει  την  µε αρίθµ. πρωτ. 311/7-01-2019   Ένσταση του  οικονοµικού  φορέα  µε την 
επωνυµία «Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ » . 
3)Την  κατάπτωση  υπέρ του ∆ηµοσίου του υπ αριθµ 251021769959 0308 0023 e Παραβόλου 
συνολικού ποσού 256,92 €  .   
   
4) Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται   σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. 
 
5) Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση  γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   21 / 2019                                                                         Α∆Α: ΨΟΞΝΩΕ5-ΒΞ0 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 3/ 11-01-2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότησης 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το 6ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης:  «Ανάκληση της 3/11-01-2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής περί 
Συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)( Α∆Α: 6ΣΠΥΩΕ5-ΤΟΗ)», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
 
Με την 3/11-01-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)». 
 Λαµβάνοντας υπόψη  το µε αρίθµ πρωτ. 686/14-01-2019 αίτηµα  του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου προς Οµάδα ∆ιαχείρισης του ΜΗ.Μ.Ε.∆ 
(ΑΜ 45654) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την ακύρωση της κλήρωσης µε α/α 2390 
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
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και µετά την θετική  απάντηση της Οµάδας διαχείρισης του ΜΗ.Μ.Ε.∆ (ΑΜ 45654) του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών έπι του αιτήµατος  ακύρωσης της κλήρωσης µε α/α 2390 ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ , 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ¨) που έγινε στις  2019-1-10 09:28:35,  ζητείται από τα Μέλη της 
Επιτροπής να αποφασίσουν για την  ανάκληση της 3/11-01-2019  απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής (περί Συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)( 
Α∆Α: 6ΣΠΥΩΕ5-ΤΟΗ)»,. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει   την ανάκληση της 3/11-01-2019 σχετικής απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -Παπαδάτος Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
–Μινέτος ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 3/11-01-2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3) το αρίθµ πρωτ. 686/14-01-2019 αίτηµα  του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
4) την θετική απάντηση επί του αιτήµατος για την  ακύρωση της κλήρωσης της Οµάδας διαχείρισης του 
ΜΗ.Μ.Ε.∆ (ΑΜ 45654) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί  την  3/11-01-2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα :Συγκρότηση Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µετά από κλήρωση στο ΜΗΜΕ∆ (άρθρο 221 Ν 4412/2016)  για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                               Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                            
                                                                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     
                                                                                                                           Ανουσάκης Νικόλαος                                                           
                                                                                                                       Kωνσταντάκης Άγγελος     
                                                                                                           Μινέτος ∆ιονύσιος  
 
  Σοφία Γαρµπή  
Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών         

 


