
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Α∆Α: Β4Γ2ΩΕ5-Κ∆8                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας 
της 721/2010 απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8.  Ματιάτος Σπυρίδων                                                     

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Ορισµός 
δικηγόρου για παράσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας της 721/2010 απόφασης 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών»’ που έχει ως εξής: 

 Στις 15 Ιανουαρίου 2012 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών η από 27-3-2006 προσφυγή του Γεωργίου Χατζηνικολάου. Με την ως άνω 
προσφυγή ο ενάγων ζητούσε να ακυρωθεί η τεκµαιρόµενη λόγω άπρακτης 
παρέλευσης τριµήνου απόρριψη από το γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ιονίων 
νήσων της αίτησης θεραπείας του κατά απόφασης του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αργοστολίου, µε την οποία είχε κηρυχθεί έκπτωτος του έργου «∆ηµιουργία νέων 
Αθλητικών Υποδοµών στο ∆ήµο Αργοστολίου-τοποθέτηση ταρτάν».  
Με την µε αριθ. 721/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών 
απορρίφθηκε η προσφυγή αυτή. Κατά της ως άνω απόφασης ο κ. Χατζηνικολάου 



άσκησε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης κατά της 
απόφασης αυτής, η οποία συζητείται στις 17 Σεπτεµβρίου 2012. 
  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων και για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου. Κατά τη 17η Σεπτεµβρίου 
2012, έναρξη ουσιαστικά της δικαστικής περιόδου, υπάρχουν ανειληµµένες 
δικαστικές υποχρεώσεις µου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και στο Εφετείο 
Πατρών µε συνέπεια να αδυνατώ να παραστώ στη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης 
αναίρεσης.  
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη δικάσιµο της 17 Σεπτεµβρίου 2012 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 
1)το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

3) το γεγονός ότι η κ. Χριστοφοράτου έχει  ανειληµµένες δικαστικές υποχρεώσεις 

µοστο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών και στο Εφετείο Πατρών µε συνέπεια να 

αδυνατεί  να παραστεί  στη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης. 

       
 
                              ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Ορίζει την δικηγόρο Αθηνών κ. Χαροκόπου Αγγελική ως  πληρεξούσιο δικηγόρο 
για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη δικάσιµο της 17 Σεπτεµβρίου 
2012 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Συµβουλίου 
Επικρατείας. 
Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες 
δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα  ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και 
δικαιοσύνης. 
 
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: Β4Γ2ΩΕ5-ΡΞ0                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 164/ 2012 
              
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – 
ορισµός δικαστικού επιµελητή (κατάσχεση 25-07-2012)   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8. Ματιάτος Σπυρίδων                                                     

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση 
άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – ορισµός δικαστικού 
επιµελητή (κατάσχεση 25-07-2012)»’όπως παρακάτω: 

 Στις 25-07-2012 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο Κεφαλονιάς οι κατασχέσεις εις 
χείρας τρίτων, συγκεκριµένα εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των α) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ (ποσό 21.996,80 ευρώ), β) Λάµπρου Σπυράτου (ποσό 59.496,28 
ευρώ), γ) Κυριάκου Χαιδεµένου (ποσό 99.964,36 ευρώ) και δ) Μάριου 
Μαρκαντωνάτου (ποσό 17.023,72 ευρώ) µε δέσµευση του τηρούµενου από το 
∆ήµο στην ως άνω τράπεζα τραπεζικού λογαριασµού. 
Κατά των ως άνω κατασχέσεων έχουν ήδη κατατεθεί από τη Νοµική Υπηρεσία, 

λόγω ύπαρξης δικαστικώς προθεσµιών, οι κατά νόµο προβλεπόµενες ανακοπές και 

αιτήσεις αναστολής. 



 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων ή εγκρίνει την άσκηση αυτών εκ των υστέρων. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 α) την έγκριση των ενδίκων µέσων της ανακοπής και αίτησης αναστολής για όλες 
τις παραπάνω κατασχέσεις,  
β) τον ορισµό της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου Νίκης Χριστοφοράτου για 
την άσκηση αυτών και την παράσταση της κατά τη συζήτηση τους και σε 
περίπτωση κωλύµατος της την δικηγόρο  Ιωάννα Μαρκέτου και  
γ) τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας και του 
Πρωτοδικείου Αθηνών  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την προϋπόθεση να 
επισπευτούν οι διαδικασίες για την πληρωµή των παραπάνω οφειλών.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει ότι η 
δικαιολογία της ∆ηµοτικής Αρχής ότι δεν υπάρχουν πόροι για την πληρωµή των 
παραπάνω οφειλοµένων ποσών στους επαγγελµατίες  που ήδη έχουν εκτελέσει τα 
έργα δεν είναι λύση. 
Το πρόβληµα πηγάζει από την κεντρική εξουσία και την κυβερνητική πολιτική που 
έχει περικόψει τις επιχορηγήσεις που δικαιούται ο ∆ήµος. 
Πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να πάρει θέση , να τοποθετηθεί επί του θέµατος και να 
διεκδικήσει τα έσοδα που τις οφείλει το κράτος . 
Η κ. Αθηνά Αυγουστάτου επισηµαίνει ότι οι εργολάβοι έχουν εκτελέσει τα έργα και 
πρέπει να εξοφληθούν. 
και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 

τεύχος Α΄). 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  τα ένδικα µέσα της ανακοπής και αίτησης αναστολής για όλες τις 
παραπάνω κατασχέσεις,  
2)  Ορίζει  την πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση αυτών και την παράσταση της κατά τη συζήτηση τους και σε περίπτωση 
κωλύµατος της την δικηγόρο  Ιωάννα Μαρκέτου . 
3) Ορίζει   δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας την  κ. Κούτση  
Αικατερίνη και του Πρωτοδικείου Αθηνών τον  κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο για την 
επίδοση των σχετικών εγγράφων. 
Η αµοιβή των παραπάνω δικαστικών επιµελητών ορίζεται µε την ΚΥΑ  
2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και 
δικαιοσύνης.  
 
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:Β4Γ2ΩΕ5-1ΕΩ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – 
ορισµός δικαστικού επιµελητή (κατάσχεση 25-07-2012)   

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8.  Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 

οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση 

άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – ορισµός δικαστικού 

επιµελητή» 

 Στις 24-07-2012 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλονιάς η µε αριθ. 143/2012 
διαταγή πληρωµής του Γεωργίου Αργυρόπουλου για συνολικό ποσό 4.641,61 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένων τόκων και εξόδων. Κατά της ως άνω διαταγής 
πληρωµής έχει ήδη κατατεθεί από τη Νοµική Υπηρεσία, λόγω ύπαρξης δικαστικώς 
προθεσµιών, η κατά νόµο προβλεπόµενη ανακοπή και αίτηση αναστολής. 



 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων ή εγκρίνει την άσκηση αυτών εκ των υστέρων. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 α) την έγκριση των ενδίκων µέσων της ανακοπής και αίτησης αναστολής για την 
ως άνω διαταγή πληρωµής,  
β) τον ορισµό της πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου Νίκης Χριστοφοράτου για 
την άσκηση αυτών και την παράσταση της κατά τη συζήτηση τους και σε 
περίπτωση κωλύµατος της την δικηγόρο  Ιωάννα Μαρκέτου και  
γ) τον ορισµό του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει ότι η 
δικαιολογία της ∆ηµοτικής Αρχής ότι δεν υπάρχουν πόροι για την πληρωµή των 
παραπάνω οφειλοµένων  δεν είναι λύση. Το πρόβληµα πηγάζει από την κεντρική 
εξουσία και την κυβερνητική πολιτική που έχει περικόψει τις επιχορηγήσεις που 
δικαιούται ο ∆ήµος. 
Πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να πάρει θέση , να τοποθετηθεί επί του θέµατος και να 
διεκδικήσει τα έσοδα που τις οφείλει το κράτος. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση και προτείνει να εξοφληθεί 
άµεσα η παραπάνω οφειλή. 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 

1)το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
α)  Εγκρίνει  τα ένδικα µέσα της ανακοπής και αίτησης αναστολής για την ως άνω 
διαταγή πληρωµής,  
β) Ορίζει την πληρεξούσια  δικηγόρο  του ∆ήµου Νίκης Χριστοφοράτου για την 
άσκηση των παραπάνω ένδικων µέσων  και την παράσταση της κατά τη συζήτηση 
τους και σε περίπτωση κωλύµατος της ορίζει την δικηγόρο  Ιωάννα Μαρκέτου. 
γ)Ορίζει  δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας την κ. Αγγελική Κούτση  
για την επίδοση των σχετικών εγγράφων. 
Η αµοιβή της  παραπάνω δικαστικής  επιµελητρίας  ορίζεται µε την ΚΥΑ 
2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και 
∆ικαιοσύνης.  
 

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: Β4Γ2ΩΕ5-Ψ5Ρ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 166/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – 
ορισµός δικαστικού επιµελητή (κατάσχεση 30-07-2012). 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση 
άσκησης ένδικων µέσων- εξουσιοδότηση δικηγόρου – ορισµός δικαστικού 
επιµελητή (κατάσχεση 30-07-2012)» όπως παρακάτω: 

 

 Στις 30-07-2012 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλονιάς η κατάσχεση εις 
χείρας τρίτου, συγκεκριµένα εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των 
Αναστασίου Μινέτου, Αγγελικής µπελίτση, Μαίρης Όρκουλα, Πανδώτας 
Κωνµσταντάτου, Σπυρίδωνος Αντωνάτου, Στέφανου Τσουτσάνη, ∆ηµητρίου 
Ρουχωτά και ∆έσποινας Ζηρίνη (ποσού 105.347,64 ευρώ) µε δέσµευση του 
τηρούµενου από το ∆ήµο στην ως άνω τράπεζα τραπεζικού λογαριασµού. 



Κατά της ως άνω κατάσχεσης έχει ήδη κατατεθεί από τη Νοµική Υπηρεσία, λόγω 
ύπαρξης δικαστικώς προθεσµιών, η κατά νόµο προβλεπόµενη ανακοπή και αίτηση 
αναστολής. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων ή εγκρίνει την άσκηση αυτών εκ των υστέρων. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 
 α) την έγκριση των ενδίκων µέσων της ανακοπής και αίτησης αναστολής για την 
παραπάνω κατάσχεση,  
β) τον ορισµό της πληρεξούσιας δικηγόρου για την υπεράσπιση των συµφερόντων 
του ∆ήµου και συγκεκριµένα την άσκηση αυτών των ενδίκων µέσων και την 
παράσταση κατά τη συζήτηση τους και  
γ) τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή αφορά εργαζόµενους που τα χρήµατα 
αυτά τα δικαιούνται και θα τα πάρουν, προτείνει να συνεννοηθεί ο ∆ήµος µε τους 
δικαιούχους εργαζόµενους για τον τρόπο καταβολής των και καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι αυτή η τακτική του ∆ήµου είναι 
απαράδεκτή να µην πληρώνει δηλαδή εκτός από τους εργολάβους ούτε και τους 
εσωτερικούς του συνεργάτες που είναι οι υπάλληλοι του ∆ήµου µε την αιτιολογία 
ότι δεν υπάρχουν χρήµατα ,προτείνει να πληρωθούν άµεσα εργαζόµενοι διότι   οι 
υπόλοιποι υπάλληλοι που ήλθαν σε συµβιβασµό µε  την ∆ηµοτική Αρχή , µέχρι 
σήµερα έχουν εισπράξει ελάχιστα από τα οφειλόµενα. 
Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 

τεύχος Α΄). 

        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  τα ένδικα µέσα της ανακοπής και αίτησης αναστολής για όλες τις 
παραπάνω κατασχέσεις,  
2)  Ορίζει  την πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση αυτών και την παράσταση της κατά τη συζήτηση τους και σε περίπτωση 
κωλύµατος της την δικηγόρο  Ιωάννα Μαρκέτου . 
3) Ορίζει τον  δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών τον κ. Ιωάννη 
Αγγελόπουλο για την επίδοση των σχετικών εγγράφων. 
Η αµοιβή του  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών 
Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.  
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: Β4Γ2ΩΕ5-ΛΚΧ                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση  των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8. Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Κατάρτιση  
των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου.» όπως 
παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την 71/3-04-2012  απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ληξουρίου µε την οποία εκφράζει θετική γνώµη για την εκµίσθωση του 
γραφείου ιδιοκτησίας του ∆ήµου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του   του Β κτιρίου 
∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και την 554/2011 απόφαση του ∆.Σ για την µίσθωση 
του παραπάνω γραφείου , ζητείται από την Επιτροπή η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης εκµίσθωσης όπως παρακάτω:  
 Ο Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός 
ακινήτου του Α΄ ορόφου, που βρίσκεται στο Ληξούρι ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής, 



επί της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου, εµβαδού 50 τ.µ. περίπου. Το µίσθιο θα 
χρησιµοποιηθεί ως γραφείο. 
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις              2012, ηµέρα          
και από ώρα      έως και      . Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα 
επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις                 2012, ηµέρα                          
και από ώρα                έως και               .  

Άρθρο 1 
 Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται διετής.  

Άρθρο 2 
 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400,00) 
ευρώ µηνιαίως. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο 
σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Άρθρο 3 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι 
προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους ίσου µε δύο µηνιαία µισθώµατα 
δηλαδή ποσού οκτακοσίων (800,00) ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται 
µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει 
άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική 
ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής 
στο ∆ήµο. 
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) 
ασφαλιστική ενηµερότητα και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Άρθρο 4 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση 

αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει 
τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να 
το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς 
τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής 
διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 5 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 

ηµερών να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη 
η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση 
ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης 
αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου 
καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 
Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά 
που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν  να 
συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

Άρθρο 6 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο 
µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του 
µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών κι την τήρηση 



των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του 
εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη 
απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου 
αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 7 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και 

κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να 
βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν 
οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη 
συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους 
όρους υγιεινής και καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή 
προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι 
τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις και κάθε 
είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της 
µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο 
στην καταβολή αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη 
λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και 
δαπάνες δικές του. Απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάληψη από το µισθωτή άλλων 
χώρων γύρω από το µίσθιο χωρίς τη συγκατάθεση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλλει ο µισθωτής σε αυτή και εφόσον οι 
χώροι αυτοί ανήκουν στην αρµοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση του ∆ήµου.       

Άρθρο 8 
Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως 

δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, 
αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες 
τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 9 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των 

µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 10 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα 
συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την 
κατάπτωση της εγγύησης και της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και 
κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 11 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς 

και την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου 
εγγράφου εξουσιοδοτείται ο Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς ∆ηµήτριος Πυλαρινός. 

Άρθρο 12 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 
1)το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 71/3-04-2012  απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου. 
3) την 554/2011 απόφαση ∆. Σ  
4)το άρθρο 192 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ 
5)τα άρθρα 3 & 5 του ∆.∆ 270/81 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        
 
                              ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης  φανερού, δηµόσιου, 

πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωση  ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου που 

βρίσκεται στον 1ο όροφο του   του Β κτιρίου ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου  

∆ηµοτικής Ενότητας 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                                         Α∆Α: Β4ΓΤΩΕ5-ΧΑΩ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων  προϋπολογισµού 
2012. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8.  Ματιάτος Σπυρίδων                                                     

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 5 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού 
2012»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  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 τις παρακάτω   

προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων   της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κωδικός Προϋπολογισµού 

Υπόλοιπο 
Κωδικού  

646 12/06/2012 1.200,00 
Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00. 6433 6.243,68  

647 12/06/2012 465,92 
Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00. 6433 6.243,68  

675 15/06/2012 455,10 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης 25.6262.02 19.544,90  

717 18/06/2012 1.599,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 10. 6262 18.401,00  

718 18/06/2012 4.489,50  Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 20. 6262 7.693,80  

719 18/06/2012 2.816,70  Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 20. 6262 7.693,80  

896 11/07/2012 2.952,00 Εργασίες λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισµού Ληξουρίου 25.6262.06 2.048,00  

917 12/07/2012 95,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ασανσερ) 15. 6264 2.429,94  

       

924 12/07/2012 350,00 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρµογών  λειτουργίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο -
Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 10.6266.02 7.007,38  

925 12/07/2012 922,50 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10. 6691 9.042,50  

926 13/07/2012 10.007,56 

Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής 
συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας (ΜΗΝΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) 00.6726.10 59.954,64  

928 13/07/2012 248,83 
Εγκατάσταση   επεξεργασίας  λυµάτων Πόρου - Σκάλας ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ )  25.8122.10 0,00  

929 13/07/2012 13.165,40 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας  ( 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )  25.8122.21 54.272,18  

930 13/07/2012 13.537,21 
Εγκατάσταση   επεξεργασίας  λυµάτων Πόρου - Σκάλας ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ )  25.8122.10 0,00  

931 13/07/2012 100.890,71 
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας  ( 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )  25.8122.21 54.272,18  

932 13/07/2012 54.148,51 
Εγκατάσταση   επεξεργασίας  λυµάτων Πόρου - Σκάλας ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ )  25.8122.10 0,00  

940 16/07/2012 1.045,50 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 12.124,62  

941 16/07/2012 221,40 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 12.124,62  

955 19/07/2012 897,90 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 3.856,31  

970 19/07/2012 499,00 Εξοπλισµός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας  70.7135.18 12.756,91  

971 19/07/2012 67,90 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 6.227,20  

972 19/07/2012 182,40 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 2.623,64  

977 19/07/2012 209,10 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 11.669,52  

978 19/07/2012 246,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 11.669,52  

984 19/07/2012 24,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.967,56  

985 19/07/2012 174,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20. 6671 35,83  

986 19/07/2012 79,95 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.967,56  

987 19/07/2012 40,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  20. 6671 35,83  

988 19/07/2012 61,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.967,56  

989 19/07/2012 786,63 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  20. 6671 35,83  

990 19/07/2012 981,20 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20. 6671 35,83  

997 20/07/2012 1.008,60 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 11.970,00  

999 20/07/2012 128,26 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 11.841,74  

1011 20/07/2012 246,00 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 7.455,13  

1012 23/07/2012 2.361,60 

Προµελέτη  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  κατασκευής 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών Φισκάρδου ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
)  70.8122.04 0,00  

1017 24/07/2012 2.644,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 45.134,90  

1025 24/07/2012 2.398,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 45.314,90  

1026 24/07/2012 2.202,19 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20. 6672 3.086,99  

1031 24/07/2012 1.880,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 8.409,41  

1034 24/07/2012 4.620,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  

1040 24/07/2012 396,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  



1050 24/07/2012 2.120,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  

1052 24/07/2012 1.360,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  

1054 24/07/2012 1.080,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  

1063 24/07/2012 2.080,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41  

1075 24/07/2012 1.107,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 10.562,52  

1077 24/07/2012 3.040,00 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 10. 7135.03 9.960,00  

1079 24/07/2012 24.600,00 

Υπηρεσίες Συµβούλων για εκπόνηση επιχειρησιακού 
σχεδίου για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη Αγροτικού χώρου 
∆. Κεφαλονιάς 10.6117.01 0,00  

1086 24/07/2012 565,80 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 10. 7134.00 8.974,20  

1087 24/07/2012 350,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10. 7135.00 3.309,90  

1088 24/07/2012 167,65 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6682 9.832,35  

1089 24/07/2012 118,08 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 
καθαριότητα (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6277.01 19.563,70  

1090 24/07/2012 81,18 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων  (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6672 3.005,81  

1092 24/07/2012 175,02 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6262.01 420,57  

1093 24/07/2012 105,21 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6262.01 420,57  

1094 24/07/2012 109,35 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6662.01 420,57  

1095 24/07/2012 243,79 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 20. 6662.01 420,57  

1106 24/07/2012 132,23 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 10.430,29  

1110 24/07/2012 2.195,97 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 30. 6613 6.056,82  

1111 24/07/2012 11,32 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 8.247,37  

1112 24/07/2012 246,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 10.184,29  

1118 25/07/2012 5.535,00 
Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.06 10.484,50  

1124 25/07/2012 604,49 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 12.741,61  

1128 25/07/2012 5.498,10 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 10. 7135.03 4.461,90  

1130 25/07/2012 246,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 10.316,52  

1131 25/07/2012 514,14 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 9.424,15  

1134 25/07/2012 1.212,92 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10. 7133 4.546,90  

1136 26/07/2012 290,28 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 7.164,85  

1137 26/07/2012 255,23 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 9.168,92  

1154 02/08/2012 246,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 8.922,92  

1160 07/08/2012 110,70 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 5.907,10  

1163 07/08/2012 1.469,25 
Κατασκευή τοιχίων και έργων συγκράτησης σαθρών 
πετρωµάτων ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )  30.7323.71 0,50  

1165 08/08/2012 10.007,56 
Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής 
συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας 00.6736.10 49.947,08  

1166 08/08/2012 270,60 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 6.894,25  

1167 09/08/2012 208,29 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 8.039,08  

1168 09/08/2012 95,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ασανσερ) 15. 6264 2.334,93  

1169 09/08/2012 996,30 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 5.637,19  

1170 09/08/2012 130,38 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 5.637,19  

1171 09/08/2012 130,38 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 5.637,19  

1172 09/08/2012 150,88 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6661 14,16  

1173 09/08/2012 100,02 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6661 14,16  

1174 09/08/2012 150,39 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6661 14,16  

1175 09/08/2012 25,01 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 7134.00 8.831,69  

1176 09/08/2012 6,96 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6682 9.825,39  

1177 09/08/2012 99,40 Ταχυδροµικά Τέλη (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 00. 6221.00 12.911,14  

1178 09/08/2012 130,38 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6264 12.345,55  

1179 09/08/2012 115,62 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6264 12.345,55  



1180 09/08/2012 7,50 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 7134.00 8.831,69  

1181 09/08/2012 110,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά (ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 7134.00 8.831,69  

1182 09/08/2012 130,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
(ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6662 53,77  

1183 09/08/2012 150,06 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6264 12.345,55  

1184 10/08/2012 55,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 10. 6264 12.290,55  

1185 10/08/2012 66,00 

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων (ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΠΑΓΙΑΣ) 

00. 6111 14.697,84  

1193 20/08/2012 132,84 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 5.504,35  

1194 21/08/2012 5.000,00 
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για 
λειτουργία κυλικείου παρταλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 91,00  

1195 21/08/2012 5.000,00 
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για 
λειτουργία κυλικείου παρταλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 91,00  

1196 21/08/2012 9.778,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων  70. 6262 4.502,00  

1197 21/08/2012 1.722,00 
Επισκευή & συντήρηση δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων 10. 6261.01 16.358,74  

1199 21/08/2012 88.326,50 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  00. 6731 848.513,42  

1200 21/08/2012 90.599,22 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ∆ηµοτική Επιχείρηση  ( 
ΚΕ∆ΗΚΕ) 00.6737.02 1.860.427,73  

1201 21/08/2012 3.783,80 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 20. 6641 5.337,09  

1202 22/08/2012 55,35 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 5.803,66  

1203 22/08/2012 29,52 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 5.803,66  

1204 22/08/2012 18,57 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 5.803,66  

1205 22/08/2012 720,00 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 30. 6265 4.190,00  

1206 22/08/2012 1.357,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων  10. 6252 1.643,00  

 

1207 22/08/2012 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 20.6641 337,09    

1126 25/07/2012 128,71 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 415,45 

979 19/07/2012 6.150,00 
Εργασίες παραγωγής υλικού προώθησης κρουαζιέρας στην 
Κεφαλονιά 00.6434.05 0,00 

1125 25/07/2012 1.137,50 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 25.6661 12.903,30 

1114 24/07/2012 959,20 

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

25.6661 12903,30 

1083 24/07/2012 391,88 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20.6634 2.505,37 

1082 24/07/2012 228,06 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20.6634 2.505,37 

973 19/07/2012 791,50 
Προµήθεια υλικών συντήρησης –επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητος 20.6662.01 1.053,94 

975 19/07/2012 534,48 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20.6634 3.449,11 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  
πιστώσεων από τον προϋπολογισµό 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις δαπάνες που αφορούν την επιχορήγηση στους  
ΟΚΑΠ και ΚΕ∆ΗΚΕ – τις δαπάνες που είναι από δηµοπρασίες – τις δαπάνες που 
αφορούν την απόδοση Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων  και τέλος τις δαπάνες 
που αφορούν τα σχολεία. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις  ανάληψης 
υποχρέωσεων:928-930-932-940-941-977-978-1011-1075-1106-1112-1130-
1131-1136-1137-1154-1166-από την 1169 έως την 1193 – 1197-1199-1200. 
 



 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) τις παραπάνω  προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

        
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες     και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες    
πιστώσεις  σε βάρος των εγγεγραµµένων  κωδικών αριθµών 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 169/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Σύνταξη Έκθεσης επί του  Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
Χρήσης προϋπολογισµού του  πρώην ∆ήµου Αργοστολίου οικ. έτους  
2010. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος   
8.  Ματιάτος Σπυρίδων     
                                                 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στον προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 7 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξής: «Σύνταξη Έκθεσης επί του  Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων 
Χρήσης προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου οικ. έτους 2010.» ο 
οποίος αναφέρει τα εξής: 
: Έχοντας υπόψη : 

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
• Τον προϋπολογισµό του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου έτους 2010  

• Τα στοιχεία του Ισολογισµού και  των αποτελεσµάτων χρήσης του 
προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου οικ. έτους 2010 . 

• Το Προσάρτηµα του Ισολογισµού 31ης ∆εκεµβρίου 2012 , τον πίνακα 
µεταβολών των παγίων και την κατάσταση λογαριασµού Γενικής 



Εκµετάλλευσης από1/01/2012 – 31-01-2010 τα οποία συνέταξε η 
Οικονοµική Υπηρεσία : 

Ζητείται από την Επιτροπή η σύνταξη Έκθεσης επί του παραπάνω Ισολογισµού 
και των αποτελεσµάτων χρήσης για  έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει τα παρακάτω:  Στον ισολογισµό του πρώην 
∆ήµου Αργοστολίου παρόλο που αναφέρεται σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα 
(2010 ) και υπήρχε µια ∆ηµοτική Αρχή που ανήκε σε άλλη παράταξη από την   η 
∆ηµοτική Αρχή που διοικεί σήµερα , βλέπουµε  ότι η πολιτική είναι η ίδια :  αγορές 
µετοχών µε   κατεύθυνση από το ίδιο το  κράτους – υπέρογκα δάνεια - κύρια πηγή 
εσόδων του ∆ήµου φόροι και τέλη εις βάρος των ∆ηµοτών και τέλος δηµιουργία 
ελλείµµατος. 
Ανεξάρτητα λοιπόν αν αλλάξουν οι τοπικές διοικήσεις ,η πολιτική της 
υποχρηµατοδότησης του ∆ήµου από το κεντρικό κράτος παραµένει η ίδια , έτσι ο 
∆ήµος  συνάπτει δάνεια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και το 
αποτέλεσµα για τον λαό είναι η µειωµένη παροχή υπηρεσιών και έργων και 
αυξηµένη φορολογία , για όλα τα παραπάνω καταψηφίζω τον ισολογισµό. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

1)το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
3) Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
4) Τα στοιχεία του Ισολογισµού  και των Αποτελεσµάτων Χρήσης του 
προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου οικ. έτους 2010 καθώς επίσης 
τον Πίνακα Μεταβολών των παγίων και την κατάσταση λογαριασµού Γενικής 
Εκµετάλλευσης από1/01/2012 – 31-01-2010 όπως έχουν  συνταχθεί και εισηγηθεί 
από την Οικονοµική Υπηρεσία τα   οποία επισυνάπτονται  και αποτελούν  
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης : 
 
   
 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συντάσσει την Έκθεση επί του Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης του 
προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου Οικον. Έτους 2010 όπως 
παρακάτω: 
  
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο 
ποσό των 9.105.476,97 €. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
ποσού 2.448.484,45 € και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού 614.946,20 
€, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των  
12.168.907,62 € . Στα παραπάνω έσοδα δεν συµπεριλαµβάνονται ποσά ύψους 
2.802.289,55 € τα οποία αποτελούν επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου προς το ∆ήµο 
για την κατασκευή ή απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι συνολικές 
εισπράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2010, όπως αναφέρονται στον Απολογισµό 
(∆ηµόσιο Λογιστικό), ανήλθαν στο ποσό των 13.344.942,99 € . 
 
 
 
 
 
 
 



2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής : 
 
   2010 
70 Πωλήσεις Εµπορευµάτων & υπηρεσιών € 125.025,47 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιµα - προσαυξήσεις « 542.236,34 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα « 3.560.014,50 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « 4.746.523,57 

75 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες « 130.846,61 
76 

Έσοδα κεφαλαίων 
« 830,48 

 
Σύνολο Οργανικών εσόδων 

« 9.105.476,97 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 2.448.484,45 

82 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων «      614.946,20 
 

Γενικό Σύνολο 
« 12.168.907,62 

 
Στα ανωτέρω έσοδα περιλαµβάνεται και ποσό 745.140,26 ευρώ, το οποίο 
προέρχεται από τις επιχορηγήσεις της ΣΑΤΑ χρήσεως 2010. 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής : 
 

   2010 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 4.105.743,17 

61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων «        330.016,16 
62 Παροχές τρίτων « 1.615.238,24 

63 Φόροι-τέλη « 49.605,71 
64 ∆ιάφορα έξοδα « 3.170.428,42 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 250.599,55 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος « 2.550.446,53 
67 Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-∆ωρεές « 0,00 

68 
Προβλέψεις εκµ/σεως 

 0,00 

 
Σύνολο Οργανικών εξόδων 

« 12.072.077,78 

81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα « 502.496,95 
82 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων « 124.582,00 

83 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

« 0,00 

 
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 

« 627.078,95 

20 Αγορές εµπορευµάτων « 64.815,84 

25 Αναλώσεις  αναλωσίµων υλικών « 0,00 
26 

Ανταλλακτικά παγίων 
«                   

0,00 



 
Σύνολο αναλώσεων 

« 64.815,84 

 
Γενικό Σύνολο 

« 12.763.972,57 

 

 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, αγορών εµπορευµάτων και 
αναλωσίµων (σύµφωνα µε τα καθορισµένα από τη χρήση 2003 ποσοστά µερισµού 
των δαπανών για το ∆ήµο Αργοστολίου) ανήλθε στο ποσό των   7.916.506,89, 
τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των  
3.716.152,91€,  τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 
253.634,27 €  και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 
250.599,55 €. 
 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και 
χρηµατοοικονοµικών, ανήλθε στο ποσό των 12.136.893,62 €. 
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού 
627.078,95 €, τα έξοδα της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο ποσό των 
12.763.972,57 €. 
 
 Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2010 ποσού 
12.168.907,62€ µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως  ποσού 12.763.972,57€ 
αποτελεί το έλλειµµα  της χρήσεως 2010 το οποίο ανέρχεται σε 595.064,95€. 
 
 Οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον 
Απολογισµό (∆ηµόσιο Λογιστικό) της χρήσης 2010, ανήλθαν στο ποσόν των  
13.236.130,55 €. 
 Το σύνολο των ταµειακών εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2010 είναι  
11.992.539,02 € πλέον το υπόλοιπο απογραφής της χρήσεως ποσού 
154.227,82 € ήτοι  συνολικό ποσό 12.146.766,84€ µείον τις πληρωµές του 
∆ήµου του έτους 2010, 12.076.915,60 €, µας δίδει τα διαθέσιµα τέλους της 
χρήσεως 2010 που ανέρχονται στο ποσό των 69.851,24€ (από αυτά αν 
αφαιρέσουµε το ποσό των  δικαιούχων µη εµφανισθεισών επιταγών 4.688,40€ και 
προσθέσουµε τις προκαταβολές προσωπικού 43.649,60 € συµφωνούµε µε το ποσό 
των διαθεσίµων του Απολογισµού  108.812,44€). 

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2010 τα πάγια 
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 70.650.705,14€ και αφαιρουµένων των 
αποσβέσεων ποσού 14.093.769,97€ , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 
ποσό των 56.556.935,17 €. 

6. ∆ΑΝΕΙΑ  

 Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την 
Εµπορική Τράπεζα ανέρχονται στο ποσό των 4.031.820,61€  εκ των οποίων 
596.045,56€ (χρεολύσια) οφείλονται µέχρι 31/12/2011 και το υπόλοιπο µετά την 
31/12/2011. 



7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο 
ποσό των 3.807.405,44€, ενώ  το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στο 
ποσό 1.041.610,57. Στο σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
περιλαµβάνονται απαιτήσεις από δηµότες για παροχή υπηρεσιών, από 
προηγούµενες χρήσεις, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 971.801,95 €.  

 
Συντάχθηκε η παρούσα έκθεση και υπογράφεται ως εξής : 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
    ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
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                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Σύνταξη Έκθεσης επί του  Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων 
Χρήσης προϋπολογισµού του  πρώην ∆ήµου Παλικής οικ. έτους  2010. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8. Ματιάτος Σπυρίδων  
                                                      
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στον προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου κ.Γεράσιµο Παυλάτο   ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 7 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξής: «Σύνταξη Έκθεσης επί του  Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων 
Χρήσης προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Παλικής  οικ. έτους 2010.» ο οποίος 
αναφέρει τα εξής: 
: Έχοντας υπόψη : 

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
• Τον προϋπολογισµό του πρώην ∆ήµου Παλικής έτους 2010  

Θέτει υπόψη της Επιτροπής : 
• Τα στοιχεία του Ισολογισµού και  των αποτελεσµάτων χρήσης του 

προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Παλικής  οικ. έτους 2010 όπως έχουν 
συνταχθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία. 



• Το Προσάρτηµα του Ισολογισµού 31ης ∆εκεµβρίου 2012 , τον πίνακα 
µεταβολών των παγίων και την κατάσταση λογαριασµού Γενικής 
Εκµετάλλευσης από1/01/2012 – 31-01-2010 όπως έχει συνταχθεί από την 
Οικονοµική Υπηρεσία. 

Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή  η  σύνταξη Έκθεσης επί του παραπάνω 
Ισολογισµού για την υποβολή του  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως το άρθρο 163 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζει. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  σηµειώνει ότι καταψηφίζει τον ισολογισµό   διότι η 
πολιτική της υποχρηµατοδότησης του ∆ήµου από το κεντρικό κράτος δηµιουργεί 
ελλείµµατα και υποχρεώνεται στην   σύναψη δανείων  για να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και το αποτέλεσµα για τον λαό είναι η 
µειωµένη παροχή υπηρεσιών και έργων και αυξηµένη φορολογία . 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 

1)το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
3) Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  
4) Τα στοιχεία του ισολογισµού  και των αποτελεσµάτων χρήσης του 
προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Παλικής οικ. έτους 2010 καθώς επίσης τον 
πίνακα µεταβολών των παγίων και την κατάσταση λογαριασµού Γενικής 
Εκµετάλλευσης από1/01/2012 – 31-01-2010 όπως έχουν  συνταχθεί από την 
Οικονοµική Υπηρεσία τα   οποία επισυνάπτονται  και αποτελούν  αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης : 
 
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συντάσσει την Έκθεση επί του Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης του 
προϋπολογισµού του πρώην ∆ήµου Παλικής  Οικον. Έτους 2010 όπως παρακάτω: 
 
             

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ  3.727.408,62, έναντι ευρώ 4.728.361,53 της προηγούµενης 
χρήσης, µειώθηκαν δηλαδή κατά 21,17% περίπου.  
 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 
ευρώ 2.083.104,31 (το οποίο αφορά κυρίως αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 
των επιχορηγήσεων) και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού ευρώ 
42.374,77, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ 5.852.887,70, έναντι ευρώ 7.001.608,11 της προηγούµενης 
χρήσης, µειώθηκαν δηλαδή τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου κατά 16,41% περίπου. 
 Οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου στη χρήση 2010 ανήλθαν στο ποσό των 
ευρώ 6.372.434,27. 

 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:  
 
72 Έσοδα από φόρους – εισφορές -πρόστιµα-

προσαυξήσεις 
Ευρώ  78.217,59 

73 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
(Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα) 

 
« 

 
1.912.929,32 

74 Επιχορηγήσεις & ∆ιάφορα Έσοδα Πωλήσεων  « 1.696.528,21 
75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών « 24.718,60 
76 

Πιστωτικοί Τόκοι 
«           

15.014,90 



 
Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) 

Ευρώ 3.727.408,62 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα – Έκτακτα κέρδη « 2.083.104,31 
82 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων  «    42.374,77 

 
Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 

Ευρώ 2.125.479,08 

 
Γενικό Σύνολο (Α)+(Β) 

Ευρώ 5.852.887,70 

 
 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:  
 
25 Αναλώσιµα υλικά Ευρώ 312.531,28 
26 Ανταλλακτικά παγίων  « 35.315,85 
 Σύνολο αναλώσεων (Α) Ευρώ 347.847,13 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 1.756.180,74 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων « 245.261,49 
62 Παροχές τρίτων « 741.568,27 
63 Φόροι – τέλη « 3.999,65 
64 ∆ιάφορα έξοδα « 1.224.196,53 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 101.927,21 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 

κόστος 
« 2.153.335,20 

67 Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-
∆ωρεές 

« 1.545,55 

68 Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως « 40.000,00 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων (Β) 
Ευρώ 6.268.014,64 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
Ευρώ 

18.796,00 

82 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  « 136.960,67 
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  « 50.000,00 
 

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (Γ) 
Ευρώ 205.756,67 

 
Γενικό Σύνολο (Α)+(Β)+(Γ) 

 
 

Ευρώ 6.821.618,44 

 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 
4.345.850,64 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 1.328.662,14 στο 
ποσό των ευρώ 3.017.188,50. 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 
1.162.768,67 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 210.717,15 στο 
ποσό των ευρώ 952.051,52, τα έξοδα λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ 657.468,12 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 
613.955,91 στο ποσό ευρώ 43.512,21 ενώ τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν 
στο ποσό των ευρώ 101.927,21. 



 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων, 
χρηµατοοικονοµικών και προβλέψεων εκµεταλλεύσεως, ανήλθε στο ποσό των 
ευρώ 6.268.014,64 (έναντι ποσού ευρώ 6.666.460,67 τη χρήση 2009) και 
αφαιρουµένων των αποσβέσεων της χρήσεως συνολικού ποσού ευρώ 
2.153.335,20 (έναντι ποσού ευρώ 2.194.583,97 τη χρήση 2009) ανήλθε σε ποσό 
ευρώ 4.114.679,44 (έναντι ποσού ευρώ 4.471.876,70 τη χρήση 2009). 

            Στο παραπάνω ποσό ευρώ 6.268.014,64  αν προστεθούν τα έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα, τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων και οι προβλέψεις για 
έκτακτους κινδύνους ποσού ευρώ 205.756,67 προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της 
χρήσεως 2010 τα οποία  ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 6.473.771,31 (έναντι ποσού 
ευρώ 7.151.829,75 τη χρήση 2009).  

Το συνολικό κόστος της παρούσας χρήσεως ήταν συνολικά µειωµένο κατά 
678.000,00 περίπου, κυρίως, λόγω της µείωσης των αµοιβών προσωπικού κατά 
ποσό ευρώ 239.000,00 περίπου, της µείωσης των αποσβέσεων κατά 41.000,00 
περίπου, της µείωσης των επιχορηγήσεων σε ΝΠ∆∆ και των εισφορών σε 
σχολικούς οργανισµούς κατά 458.000,00 περίπου, της µείωσης των εξόδων 
προηγουµένων χρήσεων κατά ποσό ευρώ 280.000,00 περίπου, της µείωσης των 
αγορών αναλώσιµων υλικών κατά 266.000,00 περίπου ενώ αυξήθηκαν οι εισφορές 
και οι δαπάνες ΟΤΑ κατά 444.000,00 περίπου. 

 Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2010 ποσού ευρώ 
6.746.998,44 µείον τα συνολικά έσοδα της χρήσεως 2010 ποσού ευρώ 
5.852.887,70 αποτελεί το έλλειµµα  της χρήσεως 2010 το οποίο ανέρχεται σε 
ευρώ 894.110,74. 

 Με βάση τον Απολογισµό του ∆ήµου, οι συνολικές πληρωµές στη χρήση 
2010 ανήλθαν στο ποσού των ευρώ 6.266.735,72. Το σύνολο των εισπράξεων του 
∆ήµου του έτους 2010 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 5.838.516,72 πλέον τα χρηµατικά 
διαθέσιµα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 533.917,55, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 
6.372.434,27 µείον τις πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2010 ποσού ευρώ 
6.266.735,72, µας δίνει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2010 που ανέρχονται 
στο ποσό των ευρώ 105.698,55. 

 
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) 

 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2010 τα πάγια 
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 65.221.322,37 και αφαιρουµένων των 
αποσβέσεων ποσού ευρώ 26.203.856,66, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 
ποσό των ευρώ 39.017.465,71. 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

O ∆ήµος συµµετέχει στις παρακάτω ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις: 
 
 
Α/Α 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Αξία 
κτήσεως 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΙΚΗΣ 
(∆.Η.Κ.Ε.Π.) 

 
100% 

 
95.300,01 

2. ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   



 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" 

 
21,45% 

 
38.178,38 

 
3. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) 

 
50% 

 
73.367,57 

 
Σύνολο 

 206.845,96 
 

Τη χρήση 2008, η «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (∆.Ε.Κ.Π.Α.)» µετατράπηκε σε «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΙΚΗΣ (∆.Η.Κ.Ε.Π.)» (ΦΕΚ 782/05.05.2009 Β΄).Το κεφάλαιο της 
επιχείρησης ανέρχεται σε € 95.300,00 από το οποίο ποσό € 8.804,11 αφορά το κεφάλαιο 
της µετατρεπόµενης επιχείρησης (∆ΕΚΠΑ) ενώ ποσό ευρώ 86.495,90 καλύφθηκε µέχρι 
την 31.12.2009 από το ∆ήµο Παλικής.  
 

 
7. ∆ΑΝΕΙΑ  

 
 Τα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων  
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 957.570,68 . Οι πληρωτέες µέσα στην χρήση 2011 
δόσεις των δανείων (χρεολύσια) ποσού ευρώ 102.577,97 εµφανίζονται στον 
ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Επίσης, τη χρήση 2008 ο ∆ήµος 
έλαβε µακροπρόθεσµο δάνειο ποσού ευρώ 1.500.000,00 για εξόφληση διαφόρων 
οφειλών του. Οι πληρωτέες µέσα στην χρήση 2010 δόσεις αυτού του δανείου 
ανέρχονται σε ποσό ευρώ 157.899,00 και εµφανίζονται επίσης στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο 
ποσό των ευρώ 2.544.117,46 και οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο ποσό των ευρώ 
574.310,79. 
 

 
            Συντάχθηκε η παρούσα έκθεση και υπογράφεται ως εξής : 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       

 
    ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
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 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 
23 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 171/2012 

ΘΕΜΑ : Έγκριση φακέλου έργου Γεωτεχνικής µελέτης αποχέτευσης Αγ. 
Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆ Κεφαλλονιάς. 

 Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η Αυγούστου του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη 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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος             
8. Ματιάτος Σπυρίδων                 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και 

δίνει τον λόγο στον τεχνικό Υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου κ. Γεράσιµο Π. Φιλιππάτο, ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 8ο θέµα 

ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση φακέλου έργου Γεωτεχνικής µελέτης αποχέτευσης 

Αγ. Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆ Κεφαλλονιάς», ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

Σας αποστέλλουµε Φάκελο Έργου Γεωτεχνικής Μελέτης Αποχέτευσης Αγ. 

Ευφηµίας για την σύναψη σύµβασης της εν’ λόγω µελέτης, βάσει του άρθρου 4 

του Ν.3316/05 («Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την 

ανάθεση των συµβάσεων») και παρακαλείσθε για την έγκρισή του. 

 
 Το αντικείµενο της εν’ λόγω µελέτης περιλαµβάνει: 
Α. Τις εργαστηριακές δοκιµές από τις τρεις (3) δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις 
ξηράς, οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας 
και συγκεκριµένα του αγωγού µεταφοράς λυµάτων από την έξοδο του οικισµού 



προς την Σάµη (στον υπάρχον αγωγό του Καραβόµυλου), ο οποίος συνδέεται µε 
τον βιολογικό καθαρισµό στην Αντίσαµο. 
 
Β. Την έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας, η οποία περιλαµβάνει την παρουσίαση όλων 
των εργασιών γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιµών) και 
των αποτελεσµάτων τους οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του έργου. 
 
Γ. Την Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης κτιρίου (αντλιοστάσιο) µε σκοπό την 
διερεύνηση και τον προσδιορισµό του κατάλληλου τύπου και στάθµης θεµελίωσης 
για την εξασφάλιση της ευστάθειας της θεµελίωσης του κτιρίου και των γειτονικών 
κατασκευών και τον περιορισµό των καθιζήσεων (απολύτων και διαφορικών) µέσα 
στα ανεκτά όρια. 
 Γίνεται εφαρµογή του Κανονισµού Προεκτιµωµένων  Αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών (∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005/Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε/Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσίων Έργων) στο Κεφάλαιο Θ’ και τα άρθρα (ΓΤΕ.2, ΓΤΕ.3, ΓΜΕ.2.3.1). 

 
∆απάνη 
Η αµοιβή της εν’ λόγω µελέτης, σύµφωνα µε τα συνηµµένα πινάκια αµοιβής, 
ανέρχεται στο ποσό των 8.089,08 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 

Η απαιτούµενη πίστωση είναι 8.089,08 €. 

Τρόπος Εκπόνησης: 
Η εκπόνηση της µελέτης προτείνεται να γίνει µε απευθείας ανάθεση σε εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Χρηµατοδότηση: 
Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Π∆Ε ΠΙΝ µε ΣΑΜΠ Κ.Α. 
2002ΜΠΟ2230044 και Κ.Α. προϋπολογισµού ∆ήµου 25.7412.13. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 
 
Του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Του άρθρου 4 του Ν.3316/05. 
H Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 
του άρθρου 4 του Ν.3316/05 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87 
 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 Εγκρίνει ως έχει τον Φάκελο Έργου (Αριθµ. Μελέτης 29/17-8-2012) - 
Γεωτεχνικής Μελέτης - Αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας για την σύναψη σύµβασης της 
εν’ λόγω µελέτης, βάσει του άρθρου 4 του Ν.3316/05 όπως συντάχτηκε από την 
αρµόδια Υπηρεσία. 
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:Β4ΓΣΩΕ5-69Ω                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 
23 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:172/ 2012 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση Γεωτεχνικής µελέτης αποχέτευσης Αγ. 
Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆ Κεφαλλονιάς. 

 Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η Αυγούστου  του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη 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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
1. Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη               
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8. Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
 
 Ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός, κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στον τεχνικό υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Π. Φιλιππάτο, οποίος θέτει υπόψη της 

Επιτροπής το 9ο θέµα ηµερήσιας διάταξής: «Απευθείας ανάθεση Γεωτεχνικής 

µελέτης αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆ Κεφαλλονιάς.», ο οποίος 

αναφέρει τα εξής: 

Σας αποστέλλουµε Φάκελο Έργου Γεωτεχνικής Μελέτης Αποχέτευσης Αγ. 

Ευφηµίας για την σύναψη σύµβασης της εν’ λόγω µελέτης, βάσει του άρθρου 4 

του Ν.3316/05 («Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την 

ανάθεση των συµβάσεων») και παρακαλείσθε για την ανάθεση της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: 



 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Γεωτεχνική Μελέτη Αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων 
∆. Κεφαλονιάς, Αµοιβής: 8.089,08 €. 

 
Α. Προεκτίµηση Αµοιβής  
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο 
ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας µε 
πτυχία κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες). 
Για τις εργαστηριακές δοκιµές, έκθεση γεωτεχνικής έρευνας και την γεωτεχνική 
µελέτη η αµοιβή προκύπτει, σύµφωνα µε τα άρθρα:  (ΓΤΕ.2, ΓΤΕ.3, ΓΜΕ.2.3.1). 
Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-2-2012 του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί αναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) 
του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 
2012, η τιµή του συντελεστή τκ είναι ίση µε:  
τκ = 1,249 €  
Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, 
για την κατηγορία µελέτης 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες είναι: 
25.150 €χ 0,30 = 7.545,00 € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.). 
(Αριθµ. ∆15/οικ/5961/03-4-2012 (ΦΕΚ 1200/Β/11-4-2012 του 
ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.ΓΓ∆Ε: Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών). 
Από τα ανωτέρω, καθώς και των πινακίων αµοιβής προκύπτει ότι η εκπόνηση της 
εν’ θέµατι µελέτης µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση σε εφαρµογή:  

Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 269 του Π∆ 410/95 (Εγκύκλιος 22 , 
∆17α/07/91/ φ.8 ΓΕΝ / 23-06-2005  του ΥΠΕΧΩ∆Ε), νυν άρθρο 209 , 
παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06) , όπου αναφέρεται: «Με απόφαση της 
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου 
ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α  ή Β΄τάξης 
πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου 
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη 
κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει 
µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από 
τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι 



διατάξεις της παρ. αυτή εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά 
ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους πάσης φύσεως 
συνδέσµους  ∆ήµων και Κοινοτήτων.» 
 

Β. Προεκτίµηση Συνολικής ∆απάνης  
Η συνολική δαπάνη της αµοιβής σύµφωνα µε τα συνηµµένα πινάκια είναι:  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

: (2.948,89+1.541,70+2.085,90)=6.576,49 € 

Φ.Π.Α (23%)  : 1.512,59 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 8.089,08 € 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
   

 
 Μετά τα παραπάνω προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης να ανατεθεί στο 
µελετητικό γραφείο του κ. Ξενοφώντα Μπαφίτη. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο 
ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

6.  Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
7. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 

                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης Αποχέτευσης Αγ. 
Ευφηµίας βάσει του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Αναθέτει στο µελετητή κ. ΜΠΑΦΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Γεωλόγο, κάτοχο µελετητικού 
πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές µελέτες και Έρευνες) µε αριθµό µητρώου 
17802 και έδρα Πάτµου 25-11253-Αθήνα, την εκπόνηση της µελέτης 
«Γεωτεχνική µελέτη Αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας » αντί ποσού 8.089,08 µε τον 
Φ.Π.Α., από τον Κ.Α 25.7413.13 του τρέχοντος προϋπολογισµού. 

3. Η παραπάνω µελέτη θα παραδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 
 
 



 
 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης.  
5.  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                                            Β4ΓΣΩΕ5-ΓΙ1                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 
23 η Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:173/ 2012 

ΘΕΜΑ : Έγκριση απευθείας ανάθεσης γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου στα 
πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆ . Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη 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. 
35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                              
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
1. Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη               
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
8. Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
 

 Ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός, κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης και δίνει τον λόγο στον τεχνικό υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Π. Φιλιππάτο, ο οποίος θέτει υπόψη της 

Επιτροπής το 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης 

γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγ. 

Ευφηµίας ∆.Ε Πυλαρέων ∆. Κεφαλλονιάς», ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 Η Γεωτεχνική έρευνα περιλαµβάνει τις γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου 
δηλαδή τις γεωτρήσεις ξηράς, οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια της µελέτης 
αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας και συγκεκριµένα του αγωγού µεταφοράς λυµάτων 
από την έξοδο του οικισµού προς την Σάµη (στον υπάρχον αγωγό του 
Καραβόµυλου), ο οποίος συνδέεται µε τον βιολογικό καθαρισµό στην Αντίσαµο. 
 Θα εκτελεσθούν τρεις (3) δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις (µία σε κάθε ένα 
αντλιοστάσιο) των έξι µέτρων περίπου η κάθε µία, µε σκοπό την διερεύνηση και 



τον προσδιορισµό του κατάλληλου τύπου και στάθµης θεµελίωσης για την 
εξασφάλιση της ευστάθειας θεµελίωσης των αντλιοστασίων, των κτιρίων και των 
γειτονικών πιθανών κατασκευών και τον περιορισµό των καθιζήσεων (απολύτων 
και διαφορικών) µέσα στα ανεκτά όρια. 
 Αναλυτικά η Γεωλογική έρευνα µε όλα τα αντίστοιχα άρθρα εργασιών 
παρουσιάζονται στην προϋπολογιζόµενη δαπάνη. 

 
∆απάνη 
Ο προϋπολογισµός του συγκεκριµένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.217,64 
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 

Η απαιτούµενη πίστωση είναι 7.217,64 € 

Τρόπος Εκτέλεσης: 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87 («Μικρά έργα-Εργασίες 
συντήρησης»). 

Χρηµατοδότηση: 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Π∆Ε ΠΙΝ µε ΣΑΜΠ Κ.Α. 
2002ΜΠΟ2230044 και Κ.Α. προϋπολογισµού ∆ήµου 25.7412.13. 

Προτείνεται το παραπάνω έργο να εκτελεστεί από την εταιρία ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 
 

8. Του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

9. Τα ου άρθρου 15 του Π.∆. 171/87. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

6. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου στα 
πλαίσια της µελέτης Αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας  βάσει του άρθρου 15 του 
Π.∆. 171/87. 

7. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρία ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε αντί ποσού 
7.217,64 € µε Φ.Π.Α. 

8. Εγκρίνει την παραπάνω  δαπάνη  και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από 
τον Κ.Α 25.7412.13 µε πηγή χρηµατοδότησης από πιστώσεις Π∆Ε ΠΙΝ µε 
ΣΑΜΠ Κ.Α. 2002ΜΠΟ2230044  του προϋπολογισµού. 

9. Η εκτέλεση  του έργου ορίζεται σε 30 (τριάντα) ηµερολογιακές µέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

10. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
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 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/ 2012 
              

ΘΕΜΑ : Έγκριση Φάκελου Έργου µε τίτλο ‘Ολοκλήρωση της µελέτης «Αποχέτευση 
Αγίας Ευφηµίας» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και δίνει τον λόγο στον Τεχνικό Υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο  ο 

οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξής: 

«Έγκριση φακέλου του έργου «Ολοκλήρωση της µελέτης  Αποχέτευσης Αγ. 

Ευφηµίας ∆.Ε.» ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

Σας αποστέλλουµε Φάκελο Έργου µε τίτλο ’Ολοκλήρωση της µελέτης 
«Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας»’’ και παρακαλείσθε για την έγκρισή του 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν3316/05. 

Γενικά το προτεινόµενο προς µελέτη έργο αποσκοπεί στην κατασκευή και 

λειτουργία των αναγκαίων υποδοµών αποχέτευσης ακαθάρτων λυµάτων στον 

Οικισµό της Αγίας Ευφηµίας. 



Το έργο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης του οικισµού Αγίας Ευφηµίας είναι 

έργο άµεσης προτεραιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

δηµόσιας υγείας, την τουριστική αναβάθµιση της περιοχής και τη συµµόρφωση µε 

την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

Ένα από τα βασικά προβλήµατα της περιοχής είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση 

λυµάτων & βοθρολυµάτων, οι υπερχειλίσεις και οι διαρροές µε αποτέλεσµα τη 

ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών καθώς και την υποβάθµιση των 

ακτών κολύµβησης. Άµεση συνέπεια των παραπάνω είναι τα προβλήµατα 

ευτροφισµού και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στους υδάτινους 

αποδέκτες καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία.    

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου, ενόψει και της πρόσφατης ένταξης του 

στο ΕΠΠΕΡΑΑ (υπ’ αρίθµ. 117840/29-03-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµατεά 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ περί Ένταξης της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ" µε 

κωδικό MIS 346629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), συνοψίζονται 

ως εξής: 

• Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των λυµάτων της ανατολικής 

παραλιακής ζώνης του ∆ήµου, µε την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής σε 

µια κατεξοχήν τουριστική περιοχή που εµφανίζει σήµερα αλµατώδη 

ανάπτυξη. 

• Η κάλυψη των νοµοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

91/271/ΕΟΚ σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών λυµάτων. 

• Η προστασία της δηµόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής, δεδοµένου ότι η 

ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυµάτων στο έδαφος ή στη 

θάλασσα µπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες µόλυνσης και µετάδοσης 

µολυσµατικών ασθενειών. Η κατασκευή του συγκεκριµένου έργου εγγυάται 

την υψηλή ποιότητα των εκροών µε άµεση συνέπεια την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 

• Η προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. 

• Άµεσα ωφελούµενοι από το έργο θα είναι οι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής 

αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο. 

 

Με το παρόν έργο όπως περιγράφεται στον Φάκελο ‘Εργου ολοκληρώνεται η 

µελέτη «Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας».  

Συγκεκριµένα απαιτείται η αποτύπωση τριών αγροτεµαχίων στα οποία θα 

τοποθετηθούν τα προβλεπόµενα τρία αντλιοστάσια ενδιάµεσα στην όδευση του 

αγωγού προσαγωγής ενώ παράλληλα θα γίνει ο απαιτούµενος έλεγχος-

συµπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων τα οποία έχει στη διάθεση του ο 

∆ήµος και αφορούν τον οδικό άξονα Αγίας Ευφηµίας – Καραβοµύλου από τον 

οποίο θα διέλθει ο Αγωγός Μεταφοράς µήκους 6,500 χλµ. περίπου, µε σηµείο 

έναρξης το Κεντρικό Αντλιοστάσιο, που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός του 

οικισµού της Αγίας Ευφηµίας (θέση ‘’Πλατείας’’), και πέρας το υφιστάµενο δίκτυο 

ακαθάρτων του οικισµού Σάµης που διαθέτει ΒΙΟ.ΚΑ. Συγχρόνως απαιτείται η 

εκπόνηση της οριστικής µελέτης του Αγωγού Μεταφοράς που πρόκειται να 

µεταφέρει τα λύµατα του Εσωτερικού ∆ικτύου Ακαθάρτων του οικισµού της Αγίας 

Ευφηµίας στις εγκαταστάσεις του υφιστάµενου ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης. Με την εν λόγω 



µελέτη ολοκληρώνεται το σύνολο του αντικειµένου της µελέτης «Αποχέτευση 

Αγίας Ευφηµίας».  

Σηµειώνεται ότι στον µελετητή θα χορηγηθούν από τον ∆ήµο τα πρόσθετα 

γεωτεχνικά στοιχεία για τις θέσεις των αντλιοστασίων στη διάρκεια εκπόνησης της 

µελέτης προκειµένου αυτή να ολοκληρωθεί εντός των προθεσµιών. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 

10. του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
11. του άρθρου 4 του Ν3316/05. 
 
 

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχει τον Φάκελο του Έργου µε τίτλο ‘’ Ολοκλήρωση της µελέτης 
«Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας»’’  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν3316/05. 

 

 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: Β4ΓΣΩΕ5-ΧΘ3                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/ 2012 
              
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης: Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-
Συµπληρωµατικές Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων 
στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και δίνει τον λόγο στον Τεχνικό Υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο  ο 

οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 9ο θέµα   ηµερήσιας διάταξής: «Απευθείας 

ανάθεση µελέτης αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας Συµπληρωµατικές Τοπογραφικές 

Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης » ο οποίος αναφέρει 

τα εξής: 

Σας αποστέλλουµε Φάκελο Έργου µε τίτλο ’Ολοκλήρωση της µελέτης 

«Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας»’’ και παρακαλείσθε για την ανάθεση της παρακάτω 

µελέτης , σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει: 



α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-Συµπληρωµατικές 
Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς 
Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης  
Αµοιβής: 15.186,04 € (µε ΦΠΑ 23%). 

 

Αντικείµενο Μελέτης 
Συνίσταται στην εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης από την οποία θα προκύψουν συµπληρωµατικά 
τοπογραφικά στοιχεία προκειµένου να ολοκληρωθεί η οριστική µελέτη του Αγωγού Μεταφοράς που 
πρόκειται να µεταφέρει τα λύµατα του Εσωτερικού ∆ικτύου Ακαθάρτων του οικισµού της Αγίας Ευφηµίας 
στις εγκαταστάσεις του υφιστάµενου ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Φ.Ε. 

Προεκτίµηση Αµοιβής Τοπογραφικών Μελετών 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

7. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 
του Ν. 3316/2005.  

8. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η 
Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

9. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

10. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

11. Την υπ’ αρίθµ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της 
Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών  για το έτος 2012 

12. Την υπ’ αρίθµ. ∆15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί των ορίων 
αµοιβών µελετών έτους για το έτος 2012 

 
η αµοιβή  για την εκπόνηση της µελέτης «Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-Συµπληρωµατικές 
Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης» προκύπτει από τα 
άρθρα ΤΟΠ.2, ΤΟΠ.3, ΤΟΠ.6Α & ΓΕΝ.4Β του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών,  όπου αναφέρεται:  

Άρθρο ΤΟΠ.2   Τριγωνισµοί 

Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη διαγράµµατος και την εξασφάλιση, 
οι τιµές για κάθε  τριγωνοµετρικό σηµείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε  βάθρου, ορίζονται  
σε Ευρώ, σύµφωνα µε τον παρακάτω   πίνακα: 

α/α                Ενδείξεις  εργασιών ΙΙΙ     ΙΙΙ 
τάξης 

IV    IV τάξης Εµπροσθοτοµίες Οπισθοτοµίες 

Τριγ     1       Τριγωνοµετρικό σηµείο    1800 800 350 225 

Βάθρ    2        Βάθρο ύψους 1,10 µ.      
πλη               ( πλην    βραχωδών εδαφών) 

 
565 

 
350 

- - 

Βάθρ    3        Βάθρο ύψους 0,40 µ. - -  65 65 
Βάθρ    4        Βάθρο ύψους 1,10 µ.                  - - 

  



επί                (επί βραχωδών εδαφών) 285 170 

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή µέτρηση και υπολογισµό του ίδιου σηµείου, σε περίπτωση που 
απαιτούνται πολλαπλές τοµές (οπισθοτοµία ή εµπροσθοτοµία), η αντίστοιχη βασική τιµή του ανωτέρω 
πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τοµή και µέχρι δύο το πολύ τοµές (µέγιστη προσαύξηση 80%). 

2.  Η χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου, για εξάρτηση δικτύου, αµείβεται µε την τιµή της 
τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιµοποιηθεί, εξαιρουµένων των τοµών και µη 
συµπεριλαµβανοµένης της σήµανσης. 

3.  Η αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου ή  
εµπροσθοτοµίας ορίζεται σε  65 Ευρώ. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.3  Πολυγωνοµετρίες 

1.  Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση, 
γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό  οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και τη σύνταξη 
διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω: 

     α)  Εκτός κατοικηµένων περιοχών:  50 Ευρώ. 

     β)  Εντός κατοικηµένων περιοχών ή σε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2.   Η τιµή για τη µόνιµη σήµανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 Ευρώ. 

 

Άρθρο ΤΟΠ.6Α    Επίγειες τοπογραφικές  αποτυπώσεις  δοµηµένων  εκτάσεων 

1.  ∆οµηµένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθµός των σηµείων που περιγράφουν τα σχήµατα των 
κατασκευών κάθε είδους (κτίσµατα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά έργα, πυλώνες ∆ΕΗ, 
κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέµµατα. 

2.  Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δοµηµένες εκτάσεις / περιοχές, τη δηµιουργία ψηφιακού 
µοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων 
µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα ανάλογα 
µε την κλίµακα και την πυκνότητα των σηµείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους ορίζονται 
σε Ευρώ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος  τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και 
χωροσταθµικού   δικτύου)  : 

Τιµή   αµοιβής ( € / στρέµµα) για κλίµακα:             α/α       Κατηγορία κάλυψης            
                   (πυκνότητα σηµείων που 

περιγράφουν κατασκευές  κάθε είδους) 
             1:100            1:2001    1:500           

1:1000 
           1:2000          

1:5000 

 ( 1  Ι.  (πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 
σηµεία) 

    180 160 100 75 58 40 

ΙΙ  ΙΙ ( 2. ΙΙ. (αραιοδοµηµένη, από 60 – 200 
σηµεία) 

   105 
90 60 45 35 20 

3.  Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρµόζονται οι παρακάτω 
προσαυξήσεις στις τιµές του παραπάνω πίνακα: 

 3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση  20%. 

 3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση  40%. 

4. Η οριζόµενη τιµή για την υψοµετρική ενηµέρωση οριζοντιογραφικού διαγράµµατος σε δοµηµένη 
περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέµµα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιµών του πίνακα 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 



Άρθρο  ΓΕΝ.4Β Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο  
απασχόλησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 
επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

 α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 
περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) 
τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 
0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην 
ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών 
υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
 
A1. Προεκτίµηση Αµοιβής Τοπογραφικών Εργασιών Πεδίου 

 
Υπολογισµός Αµοιβής βάση της ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 και της Α βελτίωσης βάση της 

∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005. 
Εκτιµώµενη επιφάνεια 3Χ2στρ.=6 στρ. 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

        ΜΟΝΑ∆ΟΣ   ΟΛΙΚΗ 

   Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ           

Α.1 Χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου iv τάξεως τεµ ΤΟΠ. 2.2 800 3 2.400,00 

Α.2 Ίδρυση τριγωνοµετρικού σηµείου iv τάξεως τεµ ΤΟΠ. 2 800 3 2.400,00 

Α.3 
Χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για 
εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου τεµ ΤΟΠ. 2.3 65 3 195,00 

       ΣΥΝΟΛΟ   Σ1 = 4.995,00 

  Β.  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ           

Β.1 
Πολυγωνοµετρικά σηµεία (εκτός 
κατοικηµένων εκτάσεων) τεµ ΤΟΠ. 3.1.α 50 15 750,00 

       ΣΥΝΟΛΟ   Σ2 = 750,00 

Γ. ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ           

Γ.1 
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 
αραιοδοµηµένων εκτάσεων κλίµακας 1:200 στρεµ. 

ΤΟΠ. 
6Α.2.2.2.ΙΙ 90 6 540,00 

       ΣΥΝΟΛΟ   Σ3 = 540,00 

          
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ    

(Σ1+Σ2+Σ3)  = 6.285,00 

          Αναθεωρηµένη τιµή µε Τκ=1.249 7.849,97 

          ΦΠΑ (23%)  = 1.805,49 

           ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 9.655,46 

 
 
 
 
 

A2. Προεκτίµηση Αµοιβής Ειδικών Εργασιών επι των υπαρχόντων υποβάθρων 



 
Για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας κάτοχος πτυχίου 

κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφικές)  
Η αµοιβή αυτού του επιστήµονα µε εµπειρία µέχρι 10 έτη σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο ΓΕΝ.4Β   παρ. 
α  ανέρχεται  σε 300*τκ ευρώ / ηµέρα. 
 
Επίσης σύµφωνα µε την αρ.πρωτ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2012, η τιµή του συντελεστή τκ είναι ίση µε:  

τκ = 1,249 € 
 
Ο εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της µελέτης όπως προκύπτει από το σύνολο των 
εργασιών του αντικείµενου του έργου όπως περιγράφηκε παραπάνω  
 
εκτιµάται στις 12 ανθρωποηµέρες  
 
H αντίστοιχη αµοιβή θα είναι  12*300*τκ = 12*300*1,249 = 4.496,40 € 
Η συνολική αµοιβή της εν λόγω µελέτης σύµφωνα µε τα ανωτέρω ανέρχεται  σε:  

 
[Α1] + [Α2] = 7.849,97 + 4.496,40 = 12.346,37 € 

 
 
Η συνολική δαπάνη της αµοιβής της µελέτης είναι :  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 12.346,37 € 
Φ.Π.Α (23%)  : 2.839,67 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 15.186,04 €  
   
   
   
   
   

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης να ανατεθεί στο 
µελετητικό γραφείο της  κ. Μαρίας Πανάγου η οποία διαθέτει όλα τα αναγκαία 
προσόντα και είναι κάτοχος πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία µελέτης 16 – 
Τοπογραφικές Μελέτες. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ  γιατί διαφωνεί µε την εκπόνηση της µελέτης 
µε απευθείας ανάθεση την στιγµή που στην αγορά εργασίας υπάρχουν άνεργοι πάρα 
πολλοί γεωλόγοι µελετητές. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο 
ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 



6. Την υπ’ αρίθµ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) 
του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το 
έτος 2012 

7. Την υπ’ αρίθµ. ∆15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί των ορίων αµοιβών µελετών έτους για το έτος 2012 

 
 

8.Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
9.το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

11. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της µελέτης «Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-
Συµπληρωµατικές Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων 

στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης» Βάσει του το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης στο µελετητικό γραφείο της  κ. Μαρίας 
Πανάγου αντί ποσού 15.186,04 €  µε Φ.Π.Α 

13. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 15.186,04 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση 

από τον Κ.Α 25.7412.13 µε πηγή χρηµατοδότησης από πιστώσεις Π∆Ε ΠΙΝ 
µε ΣΑΜΠ Κ.Α. 2002ΜΠΟ2230044   

14. Η µελέτη θα εκπονηθεί εντός (60) εξήντα   ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

15. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Α∆Α:      Β4ΓΣΩΕ5-Ξ97                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/ 2012 
              
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης: Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας- 
Οριστική Μελέτη Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και δίνει τον λόγο στον Τεχνικό Υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο  ο 

οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: 

«Απευθείας ανάθεση µελέτης αποχέτευσης Αγ. Ευφηµίας- Οριστική Μελέτη 

Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης » ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

Σας αποστέλλουµε Φάκελο Έργου µε τίτλο ’Ολοκλήρωση της µελέτης 

«Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας»’’  και παρακαλείσθε για την ανάθεση της παρακάτω 

µελέτης , σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει: 



1. Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-Οριστική Μελέτη Αγωγού 
Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης  
Αµοιβής: 15.209,07€ (µε ΦΠΑ 23%). 

 

Αντικείµενο Μελέτης 
Συνίσταται στην εκπόνηση της οριστικής µελέτης του Αγωγού Μεταφοράς που πρόκειται να µεταφέρει τα 
λύµατα του Εσωτερικού ∆ικτύου Ακαθάρτων του οικισµού της Αγίας Ευφηµίας στις εγκαταστάσεις του 
υφιστάµενου ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης. Με την εν λόγω µελέτη ολοκληρώνεται το σύνολο της µελέτης «Αποχέτευση 
Αγίας Ευφηµίας». Αναλυτικότερα στοιχεία του αντικειµένου και των παραδοτέων εµπεριέχονται στον Φ.Ε. 

 

Προεκτίµηση Αµοιβής Υδραυλικών Μελετών 
Έχοντας υπόψη:  
 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

14. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 
4 του Ν. 3316/2005.  

15. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η 
Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

16. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

17. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

18. Την υπ’ αρίθµ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της 
Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών  για το έτος 2012 

19. Την υπ’ αρίθµ. ∆15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί των ορίων 
αµοιβών µελετών έτους για το έτος 2012 

 
η αµοιβή  για την εκπόνηση της µελέτης «Αποχέτευση Αγίας Ευφηµίας-Οριστική Μελέτη Αγωγού 
Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σάµης» προκύπτει από το άρθρο ΓΕΝ.4Β του Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών,  όπου αναφέρεται:  

 
 

Άρθρο  ΓΕΝ.4Β Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο  
απασχόλησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 
επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

 α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) 
περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) 
τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς 
το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. 
Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και 
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 

  



 
Για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας κάτοχος πτυχίου 

κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)  
Η αµοιβή αυτού του επιστήµονα µε εµπειρία µέχρι 10 έτη σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο ΓΕΝ.4Β   παρ. 
α  ανέρχεται  σε 300*τκ ευρώ / ηµέρα. 
 
Επίσης σύµφωνα µε την αρ.πρωτ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2012, η τιµή του συντελεστή τκ είναι ίση µε:  

τκ = 1,249 € 
 
Ο εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της µελέτης όπως προκύπτει από το σύνολο των 
εργασιών του αντικείµενου του έργου όπως περιγράφηκε παραπάνω  
 
εκτιµάται στις 33 ανθρωποηµέρες  
 
H αντίστοιχη αµοιβή θα είναι  33*300*τκ = 33*300*1,249 = 12.365,10 € 
Η αµοιβή της εν λόγω µελέτης σύµφωνα µε τα ανωτέρω ανέρχεται  σε: 12.365,10 € 

 
Η συνολική δαπάνη της αµοιβής της µελέτης είναι :  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 12.365,10 € 
Φ.Π.Α (23%)  : 2.843,97 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 15.209,07 € 
 
 
 
   
   
   
   
   

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης να ανατεθεί στο 
µελετητικό γραφείο της  κ. Μαρίας Πανάγου η οποία διαθέτει όλα τα αναγκαία 
προσόντα και είναι κάτοχος πτυχίου της Β΄ τάξης, για την κατηγορία µελέτης 13 – 
Υδραυλικές Μελέτες. 
 . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ  γιατί διαφωνεί µε την εκπόνηση της 
µελέτης µε απευθείας ανάθεση την στιγµή που στην αγορά εργασίας υπάρχουν 
άνεργοι πάρα πολλοί γεωλόγοι µελετητές. 
 
 και αφού είδε τις διατάξεις: 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο 
ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

9. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

10. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 
τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

11. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 



12. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών. 

13. Την υπ’ αρίθµ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) 
του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το 
έτος 2012 

14. Την υπ’ αρίθµ. ∆15/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί των ορίων αµοιβών µελετών έτους για το έτος 2012 

 
 

8.Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
9.το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1.Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Αποχέτευση Αγίας 
Ευφηµίας- Οριστική µελέτη Αγωγού Μεταφοράς Λυµάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. 

Σάµης» Βάσει του του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
2.Αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης στο µελετητικό γραφείο της  κ. Μαρίας 
Πανάγου Αγρ. Τοπογ. Μηχανικός µε έδρα την Αθήνα και αριθµό Πτυχίου 15996  
,  αντί ποσού 15.209,07 µε Φ.Π.Α . 
3.Εγκρίνει την παραπάνω δαπάνη και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον 

Κ.Α 25.7412.13 του προϋπολογισµού, µε πηγή χρηµατοδότησης από πιστώσεις 
Π∆Ε ΠΙΝ µε ΣΑΜΠ Κ.Α. 2002ΜΠΟ2230044   
4.Η µελέτη θα παραδοθεί έντος (60) εξήντα ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
5.Εξουσιοδοτεί το κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

 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 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 177/ 2012 
              
ΘΕΜΑ : Συζήτηση επί του  Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την Υπηρεσία 
:Εργασίες Ληµνοσπηλαίου Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων    
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης και ο κ. Αντωνάτος ∆ιονύσιος ο οποίος 
συµµετείχε στον διαγωνισµό µε τον δικηγόρο του κ. Γεράσιµο Παπαναστασάτο.                                                 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και θέτει υπόψη της Επιτροπής  το 6ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την Υπηρεσία :Εργασίες Ληµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» το οποίο ‘έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΗΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

   Σήµερα   7/8/2012 ηµέρα Τρίτη   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή του Π.∆. 28/80 που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 5/2012  
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου    

αποτελούµενη από τους:  

1. Σάββας Σαβαόγλου ,  ∆ηµοτικός Σύµβουλος,  πρόεδρος. 
2. Μπέργιου ∆ήµητρα, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Μπενετάτου Ελένη,  Μηχανικός Τ.Ε.   ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 



Από τις 9:30 π.µ έως 10:00 π.µ δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία Εργασίες 
λειτουργίας Ληµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.   
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 δύο ενδιαφερόµενοι µε κλειστές προσφορές  
1   Καβαλιεράτος Χαράλαµπος  
2.  Αντωνάτος ∆ιονύσιος    και κατέθεσαν προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα 
δικαιολογητικά  παρουσία και των δύο  ενδιαφερόµενων   και αφού τα έλεγξε & 
τα  µονόγραφε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης της 152/2012 
και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών και 
αναλυτικά : 
1. Αντωνάτος ∆ιονύσιος  µε έκπτωση 100 € επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
      2.   Καβαλιεράτος Χαράλαµπος  µε έκπτωση 38.900,00 € επί του 
προϋπολογισµού της   
            µελέτης   
            η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  152/2012  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 19 
παράγραφος 1  του Π.∆. 28/80.     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80  
4.  Την 152/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής  

      5. Το γεγονός ότι δεν αναγραφόταν σε καµιά από τις δύο προσφορές αν   
       περιλαµβανόταν   και το  ΦΠΑ αλλά κατά δήλωση και των δύο µειοδοτών    
       περιλαµβάνεται στην  προσφορά και αναγράφηκε στην προσφορά του 
µειοδότη  
       Καβαλιεράτου Χαράλαµπου. 
      6. Τις  παραπάνω προσφορές    
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για τις υπηρεσίες ληµνοσπηλαίου Μελισάννης  

1.  Τον Καβαλιεράτο Χαράλαµπο µε συνολική έκπτωση 38.900,00 € επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 

 Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον δικηγόρο  κ. Γεράσιµο 
Παπαναστασάτο  ο οποίος ενηµερώνει το σώµα ότι έχει κατατεθεί ένσταση από τον 
πελάτη του διότι µετά το άνοιγµα των προσφορών υπάλληλος χωρίς να έχει 
κανένα δικαίωµα συµπλήρωσε την προσφορά του µειοδότη και ζητά να κηρυχτεί 
έκπτωτος. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι κατ αρχήν ότι δεν υπάρχει Πρακτικό της 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που τοποθετείται επί της ένστασης. Επίσης προσθέτει µέχρι να 
γίνουν οι διαδικασίες για την λειτουργία του Ληµνοσπηλάου το καλοκαίρι 
τελειώνει και η Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις σχετικές αποφάσεις 
της εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και για τον λόγο αυτό  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι το παραπάνω θέµα δεν είναι απλά τεχνικό 
αλλά η συνέχεια της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ιδιωτικοποίηση 
των Υπηρεσιών στο ληµνοσπήλαιο της Μελισσάνης. 
Η λύση που δόθηκε δεν έλυσε τα προβλήµατα , αντίθετα  µε την προσπάθεια να 
κοστίσει όσο το δυνατόν λιγότερο η λειτουργία του,  δηµιουργήθηκαν 
περισσότερα προβλήµατα και συνεχόµενα εµπόδια. 
Επαναλαµβάνει την θέση του , ότι οι υπηρεσίες του Ληµνοσπήλαιου πρέπει  να 
παρέχονται από υπαλλήλους του ∆ήµου µε πλήρεις αποδοχές ,δικαιώµατα και   
ασφαλιστική κάλυψη  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Η κ. Αθηνά Αυγουστάτου επισηµαίνει ότι είναι εντελώς αδιανόητο υπάλληλος να 
συµπληρώνει προσφορά. 
Μετά τα παραπάνω Ο Πρόεδρος προτείνει : η έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 
να επανέλθει στην Οικονοµική Επιτροπή µετά την τοποθέτηση  της Επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ επί της υπάρχουσας ένστασης του κ. Αντωνάτου. 
 και αφού είδε τις διατάξεις: 

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

 
 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Το  Πρακτικό  για την Υπηρεσία : «Εργασίες Ληµνοσπηλαίου  Μελισσάνης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς»  να επανέλθει στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση µετά την 
τοποθέτησή της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  επί της υπάρχουσας ένστασης του κ. 
∆ιονυσίου Αντωνάτου . 

 

 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: Β4ΓΑΩΕ-13∆                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 25 ης τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η 
Αυγούστου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/ 2012 
              
ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών  της µελέτης του έργου «Ράµπες πρόσβασης 
στην Περιφερειακή Ληξουρίου» και εκτέλεση των εργασιών µε απευθείας 
ανάθεση. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 23 η   Αυγούστου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη     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. 35155/20-08-2012 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 οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
 8.Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και δίνει τον λόγο στον προϊστάµενο του τµήµατος συγκ/κών έργων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Παναγή ∆ελακά  ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 
5ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση των τευχών της µελέτης του έργου 
«Ράµπες πρόσβασης στην Περιφερειακή Ληξουρίου» και εκτέλεση των εργασιών 
µε απευθείας ανάθεση» ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

.  
Υποβάλλεται συνηµµένα η υπ. αριθ. 15/2012 µελέτη του ανωτέρω έργου µε 

την Τεχνική Έκθεση που την συνοδεύει, σε συνέχεια της µελέτης «Βελτίωση 
οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου» η οποία εγκρίθηκε µε την 
αρ. 124/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αφορά την καθαίρεση των 
υφιστάµενων προσβάσεων εντός του ρείθρου. 

Η µελέτη που συνέταξε η Τ.Υ αφορά κυρίως εργασίες για την αποκατάσταση 

των προσβάσεων στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου εκτός της πλευρικής τάφρου 



και εντός της απαλλοτριωµένης ζώνης για την εξυπηρέτηση των παρακείµενων 

ιδιοκτησιών. Η µελέτη εγκρίθηκε µε την αρ.     απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των : #12.015# ευρώ µε 

ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι για το συγκεκριµένο έργο υπάρχει πίστωση #13.325# ευρώ 

στο τεχνικό πρόγραµµα του 2012 µε κωδικό 30.7333.24. 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  

    Την έγκριση των τευχών του ανωτέρω έργου και την εκτέλεση των 
περιγραφόµενων εργασιών µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π∆ 171/87, το άρθρο 28 του Ν.3669/08, το άρθρο 73 του Ν 3852/10  και την υπ’ 
αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του 
Ν. 2362/1995.                                                                          

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ γιατί το έργο εκτελείται µε απευθείας 
ανάθεση και δεν έγινε δηµοσιοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και από 
άλλους εργολάβους. 
και αφού είδε τις διατάξεις:       
     το άρθρο 15 του Π∆ 171/87,  
     το άρθρο 28 του Ν.3669/08 
     την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του 
άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 
      το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 
 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της µελέτης του έργου «Ράµπες πρόσβασης στην 
Περιφερειακή Ληξουρίου» 

2. Εγκρίνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση . 
3. Αναθέτει στον εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων  κ. Γεώργιο Κουράκο την 

εκτέλεση του παραπάνω έργου αντί ποσού 11.894,77 € 
4. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 11.894,77 € και διαθέτει  την αντίστοιχη 

πίστωση από τον Κ.Α 30.7333.24 του προϋπολογισµού 2012 µε πηγή 
χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ 2012. 

5. Η εκτέλεση του έργου θα ολοκληρωθεί εντος 30 (τριάντα ηµερών )από την 
υπογραφή της  σύµβασης. 

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
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. 



 
 
 


