
                                                                          
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                              

                                            
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 21ης κατεπείγουσας  συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής την 19η 

Σεπτεμβρίου  2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151/ 2011

        ΘΕΜΑ :  π    π     Έγκριση δα ανών και διάθεση ιστώσεων σε βάρος των κωδικών 
 π π   2011     π   του ροϋ ολογισμού εξόδων για την ενεργειακή ε ιθεώρηση και έκδοση 

. .         .Π Ε Α των κτιρίων των σχολικών μονάδων του Δήμου Κεφαλλονιάς

Στο Αργοστόλι σήμερα 19 η Σεπτεμβρίου   του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 39294/15-09-2011 
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 
                                                                                    
                                                                                  Κουταλά Αικατερίνη 
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
3. Κοκκόσης Διονύσιος
4.  Ματιάτος Σπυρίδων
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Πυλαρινός Δημήτριος
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Ζαπάντης Ανδρέας      

Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το  1ο   θέμα    ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος των 
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων 2011 για την  ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση 
Π.Ε.Α των κτιρίων των σχολικών μονάδων του Δήμου Κεφαλλονιάς.» έδωσε τον λόγο  στην 
υπεύθυνη του γραφείου Προγραμματισμού κ. Αικατερίνης Ποδάρα η οποία έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:
   Ο  Δήμος   προτίθεται  να  υποβάλλει  αίτηση  χρηματοδότησης  στην  Ειδική  Υπηρεσία 
Διαχείρισης  Ε.Π.  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της πρόσκλησης τίτλο «Πρότυπα επιδεικτικά 
έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  (με 
κωδικό 1.12) και με ημερομηνία λήξης  υποβολής προτάσεων 30/9/2011. 



    Η  πρόταση  θα  αφορά  δράσεις  ενεργειακής  αναβάθμισης κατά  τουλάχιστον  μία 
ενεργειακή κατηγορία σε συγκεκριμένα δημόσια σχολικά κτίρια ως προέκυψαν σε συνεργασία 
με Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Κεφαλληνίας και τα οποία πληρούν τις απαιτούμενες του 
προγράμματος απαιτήσεις νομιμότητας και κυριότητας και παλαιότητας.
   Απαραίτητο  στοιχείο  για  την  υποβολή  της  αίτησης  χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο  της 
Πρόσκλησης  1.12  του  ΕΠΠΕΡΑΑ, αποτελεί   η  έκδοση  Πιστοποιητικών  Ενεργειακής 
απόδοσης  πριν  την  έναρξη  των  παρεμβάσεων,  ήτοι   Πιστοποιητικό  1ης Ενεργειακής 
Επιθεώρησης, των προτεινομένων προς ένταξη σχολικών κτιρίων.                     Η παραπάνω 
εργασία  έκδοσης  Πιστοποιητικών  Ενεργειακής  απόδοσης  των  σχολικών  αυτών  κτηρίων 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο  προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει  αίτηση χρηματοδότησης 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση,  στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης 1.12, του ΕΠΠΕΡΑΑ και 
αναλυτικά:
 1 : Έγκριση δαπάνης ποσού 3.788,78 €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης  Π.Ε.Α.  των  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων:  Γυμνασίου  &  Λυκείου  Πάστρας, 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε  υπ΄όψη σας το  τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών της  Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    14/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων:  Γυμνασίου  &  Λυκείου  Πάστρας»   η  οποία  αφορά  την  πρώτη  ενεργειακή 
επιθεώρηση και έκδοση  Π.Ε.Α. των κτηρίων αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης 3.788,78  € 
(συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  23%)  και  παρακαλούμε  να  εγκρίνετε  τις  παραπάνω 
εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 
   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.17  προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2011   «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων: 
Γυμνασίου & Λυκείου Πάστρας».
           
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

2:  Έγκριση δαπάνης ποσού 4.321,63  €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης  Π.Ε.Α. των κτιρίων των σχολικών μονάδων: 2ου Γυμνασίου, 3ου Γυμνασίου  και 
Εσπερινού Γυμνασίου με  Λυκειακές τάξεις, Αργοστολίου, καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης 
και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε υπ΄ όψη σας το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    19/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων:  2ου Γυμνασίου,  3ου Γυμνασίου  και  Εσπερινού Γυμνασίου με   Λυκειακές τάξεις, 
Αργοστολίου»  η οποία αφορά την πρώτη  ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση  Π.Ε.Α. των 
κτηρίων  αυτών,  προϋπολογισμού  δαπάνης  4.321,63  €  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 
23%)    και  παρακαλούμε  να  εγκρίνετε  τις  παραπάνω  εργασίες,  προκειμένου  να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 
3852/10. 

  Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.21  προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2011   «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων:  2ου 

Γυμνασίου, 3ου Γυμνασίου  και Εσπερινού Γυμνασίου με  Λυκειακές τάξεις, Αργοστολίου».
           
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως



συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

3 : Έγκριση δαπάνης ποσού 6.116,00 €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης Π.Ε.Α. των κτιρίων των σχολικών μονάδων του Δημοτικού σχολείου Σάμης, 
Γυμνασίου& Λυκείου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε υπ΄ όψη σας το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    18/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων:  Δημοτικού  σχολείου  Σάμης,  Γυμνασίου&  Λυκείου  Σάμης»   η  οποία  αφορά την 
πρώτη  ενεργειακή επιθεώρηση και  έκδοση  Π.Ε.Α.  των κτηρίων αυτών,  προϋπολογισμού 
δαπάνης  6.116,00  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και παρακαλούμε να εγκρίνετε 
τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 

   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.20  προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2011   «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων: 
Δημοτικού σχολείου Σάμης, Γυμνασίου& Λυκείου Σάμης».
           
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

 4 : Έγκριση δαπάνης ποσού 1.510,23 €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης  Π.Ε.Α.  του  κτιρίου  της  σχολικής  μονάδας  του  Δημοτικού  Σχολείου  Πόρου, 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε  υπ΄όψη σας το  τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών της  Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    20/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων: Δημοτικό Σχολείο Πόρου»  η οποία αφορά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και 
έκδοση   Π.Ε.Α.  των  κτηρίων  αυτών,  προϋπολογισμού  δαπάνης  1.510,23 € 
(συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  23%)  και  παρακαλούμε  να  εγκρίνετε  τις  παραπάνω 
εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 

   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.19  προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2011   «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων: 
Δημοτικού σχολείου Πόρου».
           



  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

 5 : Έγκριση δαπάνης ποσού 4.399,60  €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης Π.Ε.Α. των κτιρίων των σχολικών μονάδων: 1ου και 3ου Δημοτικού σχολείου 
Αργοστολίου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης

   Θέτουμε  υπ΄όψη σας το  τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών της  Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    15/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων:  1ου και  3ου Δημοτικού  σχολείου  Αργοστολίου»   η  οποία  αφορά  την  πρώτη 
ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση  Π.Ε.Α. των κτηρίων αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης 
4.399,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)           και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις 
παραπάνω εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 
   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.15  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2011  «Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων των σχολικών μονάδων: 1ου και 3ου 

Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου».
           
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

6  :  Έγκριση δαπάνης ποσού  7.630,03  €  για  την ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης  Π.Ε.Α.  των  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων:  1ου και  2ου Δημοτικού  σχολείου 
Ληξουρίου καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε  υπ΄όψη σας το  τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών της  Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    16/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων: 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου Ληξουρίου»  η οποία αφορά την πρώτη ενεργειακή 
επιθεώρηση και έκδοση  Π.Ε.Α. των κτηρίων αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης 7.630,03 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)           και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις παραπάνω 
εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 
   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.16  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2011  «Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων των σχολικών μονάδων: 1ου και 2ου 

Δημοτικού σχολείου Ληξουρίου»           

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως



συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.

 7 : Έγκριση δαπάνης ποσού 4.523,33 €  για την ανάθεση της  ενεργειακής επιθεώρησης και 
έκδοσης  Π.Ε.Α.  των  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων:  Πετρίτσειου  Γυμνασίου  &  Λυκείου 
Ληξουρίου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   Θέτουμε  υπ΄όψη σας το  τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών της  Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου   με  αριθμό    17/2011   με  τίτλο  «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών 
μονάδων:  Πετρίτσειου  Γυμνασίου  &  Λυκείου  Ληξουρίου»   η  οποία  αφορά  την  πρώτη 
ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση  Π.Ε.Α. των κτηρίων αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης 
4.523,33 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)           και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις 
παραπάνω εργασίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10. 
   Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό εξόδων  K.A. 70.7336.18  προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2011   «Ενεργειακή  επιθεώρηση  κτιρίων  των  σχολικών  μονάδων: 
Πετρίτσειου Γυμνασίου & Λυκείου Ληξουρίου».
           
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, οι κάθε είδους υπηρεσίες,
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11
Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), ως
ισχύει.
   Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α)  και της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  καθώς  η  δαπάνη  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των  20.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των παραπάνω
εργασιών να εγκρίνετε τη δαπάνη τους.
Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής και 

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 Δ/τος .

  3)την 225/2011 απόφαση Δ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισμού.

  4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισμού 2011.

  5)Τις  εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2011.

  6)την αρίθ. 19664/30/20-04-11 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και τέλος

 7) τις παρακάτω  προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  του Μητρώου Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου:

Αριθ. 
Πρότασης

Ημ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία

673 15/9 4.399,60
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Α΄& Γ’ 
Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου.

674 15/9 7.630,03
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Α΄& Β’ 
Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου.



675 15/9 3.788,78
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων Γυμνασίου & 
Λυκείου Πάστρας.

676 15/9 4.523,33
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Πετριτσείου 
Γυμνασίου & Λυκείου Ληξουρίου.

677 15/9 1.510,23
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Δημοτικού 
Σχολείου Πόρου.

678 15/9            
       6.116,00

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Δημοτ. 
Σχολείου Σάμης , Γυμνασίου και Λυκείου Σάμης.

679 15/9        4.321,63 

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών μονάδων :Β΄ 
Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου και Εσπερινού με Λυκειακές τάξεις 
Αργοστολίου.

Ζητείται η έγκριση και  των   παραπάνω    δαπανών      και  η  διάθεση  των     ανάλογων 
πιστώσεων     σε βάρος των  κωδικών   εξόδων του Προϋπολογισμού  2011 .

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισημαίνει ότι από  τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε όλα τα σχολεία 

υπάρχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα και με αυτή την πρόταση ρίχνεται πραγματικά στάχτη στα μάτια  του λαού 

εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα σχολεία της Κεφαλονιάς τα οποία έχουν την ανάγκη έργων 

στεγαστικής υποδομής για την  ασφαλή στέγαση των μαθητών τους(1ο και 2ο  Λυκειο Αργοστολίου κ.λ.π)

Επίσης τα παραπάνω ποσά θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη προμελετών οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν γιατί 

δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα χρήματα για τις οριστικές μελέτες και ακόμη περισσότερο  την πραγματοποίησή των 

έργων  ,   αλλά απλά με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει δικαιολογία για την  η Δημοτική Αρχή ως προς την 

καθυστέρηση ή μη υλοποίηση έργων υποδομής  στα σχολεία και καταψηφίζει την εισήγηση.

  και αφού έλαβε 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 Δ/τος 

  3)την 225/2011 απόφαση Δ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισμού.

  4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισμού 2011.

  5)Τις  εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2011.

  6)την αρίθ. 19664/30/20-04-11 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών

  7) τις παραπάνω εισηγήσεις του γραφείου Προγραμματισμού.

  8) τις παραπάνω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας

                      
                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει  τις      κατωτέρω δαπάνες     και  διαθέτει  τις    ανάλογες      πιστώσεις      σε βάρος 
των     κωδικών       εξόδων του Προϋπολογισμού  2011 ως ακολούθως:



Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                                                                                      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                 Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
                                          Α/Δήμαρχος Οικονομικών.

Α/Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή δαπάνης
Ποσό 

πίστωσης σε 
€

Υπολ.

1. 70.7336.15

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Α΄& Γ’ 
Δημοτικού Σχολείου 
Αργοστολίου.

4.399,60 0,00

2. 70.7336.16

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Α΄& Γ’ 
Δημοτικού Σχολείου 
Ληξουρίου.

7.630,03 0,00

3. 70.7336.17

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων Γυμνασίου & 
Λυκείου Πάστρας.

3.788,78 0,00

4. 70.7336.18

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Πετριτσείου 
Γυμνασίου & Λυκείου 
Ληξουρίου.

4.523,33 0,00

5. 70.7336.19

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Δημοτικού 
Σχολείου Πόρου.

1.510,23 0,00

6. 70.7336.20

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Δημτ. Σχολείου 
Σάμης , Γυμνασίου και 
Λυκείου Σάμης.

6.116,00 0,00

7. 70.7336.21

Ενεργειακή επιθεώρηση 
κτιρίων σχολικών 
μονάδων :Β΄ Γυμνασίου, 
Γ Γυμνασίου και 
Εσπερινού με Λυκειακές 
τάξεις Αργοστολίου.

4.321,63 0,00



                          

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

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

                       Αργοστόλι 19/09/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 39913

Προς:      

       

Θ Ε Μ Α :

 π    π     Έγκριση δα ανών και διάθεση ιστώσεων σε βάρος των κωδικών 
 π π   2011     πτου ροϋ ολογισμού εξόδων για την ενεργειακή ε ιθεώρηση 
   . .        και έκδοση Π Ε Α των κτιρίων των σχολικών μονάδων του Δήμου 

.Κεφαλλονιάς

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 151 ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς .
2.    Γραφείο Προγραματισμού.
                                                                                                        Α. Πεφάνη

                                                                      



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι σήμερα την 19 Σεπτεμβρίου  του έτους 2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  151/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 


	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
	                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

