
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                      

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103/ 2011

        ΘΕΜΑ : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή 
εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού Δημαρχείου».

Στο Αργοστόλι σήμερα 6η   Ιουλίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14 .00 
το μεσημέρι    , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ 27594 /30-
06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδομένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ   (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                    Ζαπάντης Ανδρέας      
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
8. Αυγουστάτου Αθηνά
Ο  Πρόεδρος ,  κ.  Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

του  έργου  «Συντήρηση  –  επισκευή  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  –  κλιματισμού 
Δημαρχείου» και  διαβάζει  την εισήγηση της προϊστάμενης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου κ. Παπαδήμα Ευρύκλειας :

Στο Τεχνικό  Πρόγραμμα του  οικονομικού  έτους  2011 που συνέταξε  το  δημοτικό 

συμβούλιο  περιλαμβάνεται  το  έργο  με  τίτλο  «  Συντήρηση  και  επισκευή 

εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού Δημαρχείου»προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

15.000,00   Ευρώ,  η  οποία  έχει  προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό  έτους  1011 του 

Δήμου. 



Για το έργο αυτό συνετάχθη εισήγηση και προϋπολογισμός  μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου όπως παρακάτω:

 Με την παρούσα  μελέτη προβλέπονται οι απαιτούμενες εργασίες για την εύρυθμη 
λειτουργία  του  συστήματος  κλιματισμού  στους  χώρους  του  Δημαρχείου 
Κεφαλλονιάς.   
Και  συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι παρακάτω:
1.Αποξύλωση παλαιών και κατεστραμμένων
2.κανάλι μεταφοράς αέρος διαστάσεων 20Χ25 ΕΚ 
3.Τοποθέτηση  και προμήθεια επί τόπου του έργου 8 νέων fan-coils ως αναφέρονται 
στον συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας   ότι  το  κόστος  του  παραπάνω  έργου 
ανέρχεται  στο ποσό των 5.880,00 πλέον ΦΠΑ 23%   
Εισηγούμεθα 
Όπως το έργο σύμφωνα με  το άρθρο 3  και άρθρο 28ε του Ν.3669/2008 μπορεί να 
γίνει με την  διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης .
  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Εργασία
Μονάδα 
μετρησης ποσότητα

τιμή 
μονάδος Δαπάνη σε € 

1. fan coil FCX 32 AS τεμ 3 509,00 1527,00
2 fan coil FCX 62 AS τεμ 3 709,00 2127,00
3 fan coil FCX 82 AS τεμ 2 783,00 1566,00

4
εργασία αποξύλωσης 
παλαιών μηχανημάτων τεμ 1 180,00 180,00

5

κανάλι γαλβανιζέ με όλα τα 
απαραίτητα υλικά στηρίξεως 
και εξαρτήματα σύνδεσης 
διαστ 20Χ25 cm τεμ 20 24,00 480,00

     0,00
     0,00
 ΠΟΣΟ    5880,00
 ΦΠΑ 23%    1352,40
 ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ    7232,40

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, η εκτέλεση έργων 

από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, 

που  συνάπτεται  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από 

διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, 

ορίζεται ότι αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε 

φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 

1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Στην ειδική 

αυτή περίπτωση η απόφαση για  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας 



ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για 

την  εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής,  απαιτείται  να  έχει  εγγραφεί  στον 

προϋπολογισμό,  είτε  κατά  την  κατάρτιση  είτε  κατά  την  τροποποίησή  του 

εξειδικευμένη  πίστωση,  που  κατονομάζεται  ρητά  στον  προϋπολογισμό.  Στην 

περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται  στον ανάδοχο  ποσοστό γενικών  εξόδων και 

όφελος εργολάβου. 

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 

εκδόθηκε  η  Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων 

Έργων αριθ. Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια 

της απευθείας ανάθεσης με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο 

της  απευθείας  ανάθεσης  από  τη  δημαρχιακή  (πλέον  οικονομική)  επιτροπή 

καθορίζεται  μέχρι  ποσού  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  έργου  των  πέντε 

εκατομμυρίων (5.000.000)  δραχμών,  αν  πρόκειται  για  τους Δήμους  Αθηναίων, 

Πειραιώς  και  Θεσσαλονίκης,  των  τριών  εκατομμ.  πεντακοσίων  (3.500.000) 

χιλιάδων δραχμών (10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.

(2.000.000)  δραχμών,  για  όλες  τις  κοινότητες  της  χώρας.  Προκειμένου  για 

ηλεκτρομηχανολογικά  έργα  τα  παραπάνω  ποσά  μειώνονται  στο  μισό.  Στα 

παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 13 του 

Ν. 2130/93.

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 

παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις  

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως 

προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας 

ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που 

καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και  Δημόσιων  Έργων  (Απόφαση  ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.  294/28.3.1986  (ΦΕΚ  137  Β), 

όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά 

τις  ειδικότερες  ρυθμίσεις  αυτής,  υπό  την  ισχύ  του  ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  141 

Α)«Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  εξακολουθούν  να  ισχύουν. 

Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή 

θεωρούνται νόμιμες".

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μετά από διαλογική συζήτηση - 

όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά - και έλαβε υπόψη:



1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010 

4. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

5. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

6. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 

249/92 (ΦΕΚ Β 547) 

7. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

8. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ 

και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε

9. την  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  του  έργου  η  οποία  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια 

απευθείας ανάθεσης που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με 

τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε

10. το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω έργο  έχει  ενταχθεί  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του 

Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του 

τρέχοντος έτους .

Ο κ. Νικόλαος Γκιγκίνης επισημαίνει ότι το θέμα αυτό πρέπει να πάει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο διότι ο Δήμαρχος έχει υποσχεθεί να ενημερώσει το Σώμα για τις εργασίες 

ανακαίνισης του συγκεκριμένου κτιρίου , γιαυτό τον λόγο προτείνει την απόσυρση 

του θέματος και καταψηφίζει την εισήγηση.

Η κ. Κουταλά συμφωνεί με τον κ. Νικόλαο Γκισγκίνη και καταψηφίζει την εισήγηση.

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1.  Ψηφίζει  την  Πίστωση  «Συντήρηση  –  επισκευή  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  – 

κλιματισμού  Δημαρχείου» 15.000,00  ευρώ  σε  βάρος  του  ΚΑ   10.6261.07  του 

προϋπολογισμού του έτους  2011 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω 

έργου.

2. Αναθέτει με απευθείας ανάθεση την εκτέλεση του έργου στον κ. Νικόλαο Βινιέρη 

έναντι του ποσού των 5.880,00 € χωρίς  Φ.Π.Α 

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7Bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7D/file.doc


α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, 

όπως ισχύουν.

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα πέντε ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης.

γ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                               Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       
                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι  7/07/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 28889

    

Προς:     :       Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
                    Πελοποννήσου Δυτικής 
                     Ελλάδας & Ιονίου.
                    Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα διοικητικού –Οικονομικού.
Λεωφόρος Βεργωτή 160, 28100 Αργοστόλι.
Υπόψη κ. Μαρίας   Δαναλάτου.

       

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 103ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 103ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2. ΤΥΔΚ 
                                                                                                         Α.Πεφάνη

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  7    Ιουλίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  103/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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