
                                                                    Α∆Α: Β4Γ7ΩΕ5-Τ23                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 6 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/ 2012 
              

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

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.  33300  /3-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Ματιάτος Σπυρίδων                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                      
3. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           Γαλάτης Αγγελος 
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                            Αυγουστάτου Αθηνα 
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                     
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε Πυλάρου και Ελειού Πρόννων.» 
έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς 
έγκριση το παρακάτω Πρακτικό: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          31-7-2012 
                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   30/7/2012 ηµέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

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

µελέτης που ανέρχεται στις 14.634,14 € πλέον ΦΠΑ για την ∆.Ε. Πυλαρέων η  
οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 

2.  Τζάκης Γεράσιµος µε έκπτωση 0% επί του προϋπολογισµού της µελέτης που 
ανέρχεται στις 16.260,16 € πλέον ΦΠΑ  η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 

       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  31447/24-7-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την παραπάνω προσφορά 
      5. Το γεγονός ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας 
απαιτείται η   
       προµήθεια καυσίµων για τις δηµοτικές ενότητες Πυλαρέων και Ελειού Πρόννων 
        
 
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια καυσίµων για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς και  την ∆.Ε. Πυλαρέων   

1.Την εταιρεία Αφοι Πνευµατικάτου Ο.Ε  µε έκπτωση 1% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
Και την ∆.Ε. Ελείου Πρόννων   
3. Τον Τζάκη Γεράσιµο µε έκπτωση 0% επί του προϋπολογισµού της µελέτης 
Και την επανάληψη του διαγωνισµού για τις ∆.Ε. Ερίσου και Παλικής στις 3-8-
2012 όπως ορίζει η διακήρυξη. 

 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 



 

 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

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

1.  την   31447/2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆  ΕΚΠΟΤΑ  
     4. Το παραπάνω Πρακτικό  και  
     5. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε Πυλάρου και Ελειού 
Πρόννων.»   

 
    2.   Ανακηρύσσει   µειοδότη  την εταιρεία Αφοι Πνευµατικάτου Ο.Ε  µε έκπτωση   
1% επί του προϋπολογισµού της µελέτης  προµήθειας καυσίµων για την  ∆.Ε. 
Πυλαρέων  . 

 
3. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. Τζάκη Γεράσιµο µε έκπτωση 0% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης προµήθειας καυσίµων για την ∆.Ε. Ελείου 
Πρόννων   

 
4.  Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά από την υπογραφή της 
σύµβασης µέχρι την εξάντληση του ποσού της µελέτης. 

 
  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Α∆Α: Β4Γ7ΩΕ5-ΜΡΙ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 6 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 160/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας 
καύσιµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆.Ε. Αργοστολίου- Οµαλών και Λειβαθούς). 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.  33300   /3-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Ματιάτος Σπυρίδων                                            Κουταλά Αικατερίνη                                              
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                      
3. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           Γαλάτης Αγγελος 
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                            Αυγουστάτου Αθηνα 
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                     
   
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε. Αργοστολίου, Οµαλών και 
Λειβαθούς) 

έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς 
έγκριση το παρακάτω Πρακτικό: 



   Σήµερα   30/7/2012 ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου 
να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ 
, του ανακοίνωσε ότι  έχει  πρωτοκολληθεί  µία προσφορά :  
1. Στυλιανουδάκης Χριστόφορος. 
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας  ενδιαφερόµενος  µε 
κλειστή προσφορά  
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά  και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη 
βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και αναλυτικά : 
4. Στυλιανουδάκης Χριστόφορος  µε έκπτωση 2,6% επί του προϋπολογισµού 

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

1. την  31011/20-7-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την παραπάνω προσφορά 
      5. Το γεγονός ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας 
απαιτείται η   
       προµήθεια καυσίµων. 
       6. Το γεγονός ότι επιτυγχάνεται έκπτωση 2,6 % επί της µέσης τιµής του 
υπουργείου   
      ανάπτυξης   
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια καυσίµων για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς και  την ∆.Ε. Αργοστολίου, Οµαλών και Λειβαθούς  

1.  Τον Στυλιανουδάκη Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 2,6 % επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 

 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 

 



      
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

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

1.  την   31011/2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆  ΕΚΠΟΤΑ  
     4. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
     5. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε. Αργοστολίου, Οµαλών και 
Λειβαθούς). 

 
    2.  Ανακηρύσσει   µειοδότη για την προµήθεια καυσίµων για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς ( ∆.Ε. Αργοστολίου, Οµαλών και Λειβαθούς )  τον κ. Στυλιανουδάκη 
Χριστόφορο µε συνολική έκπτωση 2,6 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
  3.    Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά από την υπογραφή της 
σύµβασης µέχρι την εξάντληση του ποσού της µελέτης. 
 
         Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 6 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας 
καύσιµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆.Ε. Ερίσου και Παλικής). 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.  33300   /3-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Ματιάτος Σπυρίδων                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                      
3. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           Γαλάτης Άγγελος 
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                            Αυγουστάτου Αθηνά 
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε. Ερίσου και Παλικής) 

έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς 
έγκριση το παρακάτω Πρακτικό: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   3/8/2012 ηµέρα Παρασκευή  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου 
να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ 
, του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία προσφορά :  
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας   ενδιαφερόµενοι  µε 
κλειστή προσφορά για την προµήθεια καυσίµων για τις δηµοτικές ενότητες 
Ερίσου και Παλικής  

 
       Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  31447/24-7-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

                                                     ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

   Όπως κηρυχθεί άγονος  ο διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων για τις 
δηµοτικές ενότητες Ερίσου και Παλικής. 
   . 

 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ:   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύει ότι ο ∆ήµος πρέπει να 
δηµιουργήσει τις ανάλογες προϋποθέσεις  και υποδοµές ώστε να διασφαλίζεται κατ 
αρχήν η σωστή τροφοδότηση των καυσίµων σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα και κατά 
δεύτερο  µε µοναδικό  στόχο την εξασφάλιση των οικονοµικών   συµφερόντων του 
∆ήµου  . 
 

 και αφού είδε τις διατάξεις : 

1.  την   31447/2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆  ΕΚΠΟΤΑ  
     4. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
     5. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

 

 

 



        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

2. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆.Ε. Ερίσου και Παλικής). 

 
    2.  Κηρύσσει   άγονο τον παραπάνω διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων 
για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ( ∆.Ε. Ερίσου  και Παλικής ) . 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                         Α∆Α: Β4ΓΩΩΕ5-ΣΓ8                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 24 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 6 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 162/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού 2012. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα ∆ευτέρα     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.  33300   /3-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Ματιάτος Σπυρίδων                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                      
3. Γκισγκίνης Νικόλαος                                           Γαλάτης Άγγελος 
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                            Αυγουστάτου Αθηνά 
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
 
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα  
εκτός ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού 2012»έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας που 
έχει ως εξής: 

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 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και την 1135/12  

πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 



 

 

 
ΑΡ.ΕΚΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1135 25-07-12 1.605,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων. 10.6253 2.598,36 

Ζητείται η έγκριση του παραπάνω  ποσού  και διάθεση της αντίστοιχης  πίστωσης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί η διαδικασία της ασφάλισης των 
οχηµάτων γίνεται από την ∆ηµοτική Αρχή µε απευθείας ανάθεση και όχι µε 
προκήρυξη διαγωνισµού . 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 

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 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

 6) την  πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει την   δαπάνη  ποσού 1.605,00     και  διαθέτει  την αντίστοιχη    πίστωση     
σε βάρος του   κωδικού αριθµού 10.6253 εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 . 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


