
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                              Α∆Α:  Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ∆                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός πληρεξούσιου  δικηγόρου  για εκπροσώπηση ∆ηµοτικού 
Συµβούλου  ενώπιον του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                          
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής , την  από 
10-10-2011 αίτηση του ∆ηµοτικού συµβούλου κ. Σπυρίδωνα Σαµούρη που έχει ως 
εξής: 
 
Το διάστηµα από το έτος 2007 µέχρι και το 2010 διετέλεσα Α/∆ήµαρχος του ∆ήµου 
Αργοστολίου . 
Με το υπ αρίθ. Α08/1110 κλητήριο θέσπισµα καλούµε να δικαστώ ως 
κατηγορούµενος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών , όπως η πράξη αυτή 
περιγράφεται στο κλητήριο θέσπισµα ,αδίκηµα στο οποίο φέροµαι να έχω υποπέσει 
µε την ως άνω αναφερόµενη ιδιότητα του Α/∆ηµάρχου. 
Παρακαλώ να εγκρίνεται την εκπροσώπηση µου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
µου κ. Σπυρίδωνα Μπουρµπούλη καθώς και την καταβολή της αµοιβής αυτού. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  



την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας 
και ∆ικαιοσύνης. 
 
  

 
                          ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
 
1.Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα Μπουρµούλη να παραστεί τις 
5/10/2012 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ή σε οποιαδήποτε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 
Σπυρίδωνα Σαµούρη επειδή  κατηγορείται µε την τότε ιδιότητά του Α/ ∆ηµάρχου 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου. 
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει 
της  ισχύουσας  ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 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: Β4Θ6ΩΕ5-5ΧΓ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 180/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Άσκηση  έφεσης  κατά  της  υπ’  αριθ.  1060/2012   απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.              

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                     
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                          
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου για το 2 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Άσκηση  
έφεσης  κατά  της  υπ’  αριθ.  1060/2012  απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών. » που έχει ως εξής: 
 
             Στις 27-5-2010 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών η από 15-4-2005  αγωγή της Ελένης Κωνσταντάκη-Χιόνη  και Αλεξίου 
Κωνσταντάκη κατά του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, της πρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας, του ∆ιονυσίου Μαγουλά και του Σπυρίδωςνος 
Μιχαλάτου. 
           Με την ως άνω αγωγή  τους οι ενάγοντες ζητούσαν να τους καταβληθεί το 
συνολικό ποσό των 289.733,09 ευρώ ως αποζηµίωση για θετική και αποθετική 
ζηµιά που ισχυρίζονταν ότι υπέστησαν από καταστροφή κινητών πραγµάτων, 
οικοσυσκευών και φθορά της κατοικίας τους  λόγω εισροής βρόχινων υδάτων σε 
αυτό και ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω συνακόλουθης  ηθικής τους βλάβης. 



         Με την µε αριθ. 1060/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή αυτή για το ποσό των 68.654,37 €  ως προς την α΄ 
ενάγουσα  και για το ποσό των 39.809,14 €  ως  προς το β΄ ενάγοντα  πλέον 
τόκων υπερηµερίας. 
        Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την  άσκηση  όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων. 
        Η εν λόγω υπόθεση χρονολογείται από το έτος 2005 και πρωτόδικα αλλά και 
στο στάδιο της ποινικής διαδικασίας είχε χειριστεί αυτήν ο δικηγόρος Κεφαλλονιάς 
κ. Μιχαήλ Μοσχονάς. 
       Όλα δε τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα βρίσκονται από το  έτος 2005 
στο γραφείο του.  
       Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για 
την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης. Σε 
περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης να οριστεί ο δικηγόρος Μιχαήλ Μοσχονάς 
για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση της έφεσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
 
του άρθρου 72 παρ.  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
την   ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΠΟΛ 1176) υπουργών Οικονοµικών 
και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

  
 

        
 
                                ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 1060/2012 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών . 
2. Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο κ.  Μιχαήλ Μοσχονά για την άσκηση ,κατάθεση 
και συζήτηση  της έφεσης. 
3. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει 
της  ισχύουσας  ΚΥΑ 1117864/ 2297/Α0012/ 7-12-2007 (ΠΟΛ 1176)  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                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός παράστασης της δικηγόρου του ∆ήµου   στο ∆ιοικητικό  
Πρωτοδικείο Πατρών για την συζήτηση της από 22-12 -2006 αίτησης ακύρωσης.           

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                    
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
   
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου για το 3 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Ορισµός 
παράστασης της δικηγόρου του ∆ήµου  στο ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών για την 
συζήτηση της από 22-12 -2006 αίτησης ακύρωσης. » που έχει ως εξής: 

 

           Στις  20-09-2012 θα συζητηθεί  ενώπιον του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου 
Πατρών η από 22-12-2006  αίτηση  ακύρωσης   του Θεόδωρου  Μαντζουράτου  
κατά του πρώην ∆ήµου  Παλικής, ζητώντας την αναγνώριση  της εργασιακής 
εµπειρίας που είχε  στον ιδιωτικό τοµέα  προκειµένου αυτή να προσµετρηθεί για 
την ένταξη του σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο. 
                Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του 
ορισµού µου κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 
προκειµένου να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 



 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

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

 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χριστοφοράτου Νίκη να 
παραστεί στις  20-09-2012   ενώπιον του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, στην συζήτηση για την  από 22-12-2006  
αίτηση  ακύρωσης   του Θεόδωρου  Μαντζουράτου  κατά του πρώην ∆ήµου  
Παλικής, για  να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 
 
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 26ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 182/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός παράστασης της δικηγόρου του ∆ήµου  στο ∆ιοικητικό  
Πρωτοδικείο  Πατρών τις 20-09-2012 στην συζήτηση της  από 20-05 -2012 
(ΑΒΕΜ 371/2012)  προσφυγής.           

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                     
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου για το 4 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Ορισµός 
παράστασης της δικηγόρου του ∆ήµου    στο ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών τις 
20-09-2012 στην συζήτηση   της  από 20-05 -2012 (ΑΒΕΜ 371/2012)  προσφυγής» 
που έχει ως εξής: 
 
  Στις  20-09-2012 θα συζητηθεί  ενώπιον του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών 
η από 20-05-2012 (ΑΒΕΜ 371/2012)  προσφυγή του Γρηγορίου Παπαδάτου  κατά 
του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,  µε την οποία ζητά  να ακυρωθεί  η µε αριθ.  917/2011 
απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλληνίας, µε την οποία του είχε εγκριθεί η µίσθωση 
άδειας περιπτέρου που βρίσκεται επί της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου, έναντι 
Μεγάρου Αµπατιέλου.                 
            Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του 
ορισµού µου κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 
προκειµένου να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 



 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά , και αφού είδε τις διατάξεις : 
 

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

 
                          ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χριστοφοράτου Νίκη να 
παραστεί στις  20-09-2012   ενώπιον του ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών  ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, στην συζήτηση για την από 20-05-2012 
(ΑΒΕΜ 371/2012)  προσφυγή του Γρηγορίου Παπαδάτου  κατά του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για  να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο 
µέσο. 
 
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: Β4Θ6ΩΕ5- 6 Ε 9                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 183/ 2012 
              
ΘΕΜΑ :  Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
υποβολή σε τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) αυτοκινήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                            
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
                             
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση του προϊσταµένου του τµήµατος 
διαχείρισης & συντήρησης εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισµού του ∆ήµου κ. 
Λεωνίδα Παγουλάτου για το 5 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Απόδοση 
λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής για την υποβολή σε τεχνικό έλεγχο 
(ΚΤΕΟ) αυτοκινήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» που έχει ως εξής: 
 
Σύµφωνα µε την 99/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδόθηκε ένταλµα 
προπληρωµής στο όνοµα µου ποσού 6.604,00 για να προβώ στην διαδικασία 
τεχνικού ελέγχου από(ΚΤΕΟ) των αυτ/των του ∆ήµου. 
Σας υποβάλλω αναλυτική κατάσταση των εν λόγω αυτοκινήτων µε τα παραστατικά 
πληρωµής συνολικής αξίας 3.353,45 . 
Το υπόλοιπο ποσό των 3.250,55 επεστράφη στο Ταµείο του ∆ήµου µε το υπ 
αρίθ.448/2012 Γραµµάτιο Είσπραξης. 



Παρακαλώ για την έγκριση της απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής και την 
απαλλαγή µου από υπόλογο ποσού  6.604,00 €. 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 
το άρθρο 72 παρ.  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
  τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
την υπ’ αριθµ. 99/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διετέθη 

πίστωση 6.604,00€ . 

τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε o κ. . Λεωνίδας Παγουλάτος   για την 

απόδοση του λογαριασµού . 

 
  

 
                            ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
1.  Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Λεωνίδα 

Παγουλάτο   µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Απαλλάσσει τον κ. Λεωνίδα Παγουλάτο     από υπόλογο του ποσού των   
6.604,00 το οποίο είχε διατεθεί  για την υποβολή σε τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ)  
οχηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
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: Β4ΘΒΩΕ5-198                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού 
2012. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.37085 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
   
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων  προϋπολογισµού 
2012»έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)
τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 

  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

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

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω   

προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κωδικός 
Προϋπολογισµού 

Υπόλοιπο 
Κωδικού 



639 12/06/2012 2.214,00 Μεταφορά  υλικού και διαπλάτυνση Περιφερειακού δρόµου Σκάλας  ( ΣΑΤΑ )  30.7336.88 0,00 

914 11/07/2012 44,99 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 4.471,31 

953 19/07/2012 1.230,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20. 6262 6.436,80 

954 19/07/2012 122,00 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  20. 6662.01 1.845,44 

956 19/07/2012 237,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10. 6654.01 3.379,75 

957 19/07/2012 966,35 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 544,16 

958 19/07/2012 198,70 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 444,17 

959 19/07/2012 260,40 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 183,77 

960 19/07/2012 153,75 Καθαριότητα παραλιών 20. 7336.08 23.846,25 

961 19/07/2012 2.152,50 Καθαριότητα παραλιών 20. 7336.08 21.693,75 

962 19/07/2012 4.489,50 Καθαριότητα παραλιών 20. 7336.08 17.204,25 

963 19/07/2012 3.075,00 Επισκευή & συντήρηση δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 10. 6261.02 13.463,71 

964 19/07/2012 2.306,25 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30. 7323.01 26.291,25 

965 19/07/2012 615,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30. 7323.01 25.676,25 

966 19/07/2012 738,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30 7323.01 24.938,25 

967 19/07/2012 615,00 συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30. 7323.01 24.323,25 

968 19/07/2012 202,95 Κλάδεµα δένδρων  (ΣΑΤΑ 2012 ) 30. 7336.83 23.797,05 

974 19/07/2012 910,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20. 6635 18.530,00 

980 19/07/2012 98,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.967,56 

981 19/07/2012 114,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  20. 6671 35,83 

982 19/07/2012 61,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  20. 6264 52.967,56 

983 19/07/2012 12,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20. 6671 35,83 

995 20/07/2012 59,44 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.818,10 

996 20/07/2012 91,02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.272,45 

1002 20/07/2012 122,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  20. 6264 52.609,50 

1010 20/07/2012 129,15 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 52.273,45 

1014 24/07/2012 42,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 45.314,90 

1016 24/07/2012 3.268,63 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   20. 6672 3.086,99 

1028 24/07/2012 440,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41 

1029 24/07/2012 440,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41 

1030 24/07/2012 660,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41 

1032 24/07/2012 375,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41 

1033 24/07/2012 972,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 9.629,41 

1085 24/07/2012 209,40 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 10. 6265 6.017,80 

1108 24/07/2012 320,00 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 20. 6631 4.475,50 

1109 24/07/2012 320,00 Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού 10. 6694.00 3.680,00 

1120 25/07/2012 3.760,00 
Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στο  ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Κουρουκλάτων ∆.Ε. 
Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012 ) 45. 7336.04 0,00 

1121 25/07/2012 90,00 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 30. 6265 4.910,00 

1123 25/07/2012 400,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15. 6693 9.600,00 

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

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

1186 10/08/2012 86,44 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης  10. 6682 9.738,95 

1189 20/08/2012 4.321,63 

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών µονάδων: Β΄  Γυµνασίου, Γ΄  
Γυµνασίου & Εσπερινού Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις Αργοστολίου  (ΣΑΤΑ 
ΠΟΕ ) 70. 7336.21 0,00 

1190 20/08/2012 2.739,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 00. 6434.00 5.086,00 

1225 29/08/2012 4.797,00 
Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισµού  ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ )  20. 7336.01 46.211,70 

1226 29/08/2012 573,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 20. 6692 8.563,00 

1227 29/08/2012 762,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 7.969,69 

1240 29/08/2012 87,00 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  20. 6662.01 8,57 

1241 29/08/2012 250,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 20. 6693 4.565,00 

1242 29/08/2012 325,00 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  20. 6662.01 8,57 

1244 29/08/2012 100,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 7.969,69 

1245 29/08/2012 147,90 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 30. 6613 5.908,92 

1246 29/08/2012 42,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10. 7135.00 2.898,90 



 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κωδικός 
Προϋπολογισµού 

Υπόλοιπο 
Κωδικού 

1278 03/09/2012 8.784,00 
Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Αποζηµίωση Υπαλλήλου λόγω 
συνταξιοδότησης 8111.02 0,00 

1279 03/09/2012 4.209,48 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Φ.Μ.Υ Π.Ο.Ε. 8117.05 0,00 
1280 03/09/2012 3.477,41 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Φόρος Προµηθευτών Π.Ο.Ε. 8117.06 0,00 
1281 03/09/2012 78.274,20 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ Π.Ο.Ε. 8117.21 0,00 
1282 03/09/2012 792,47 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Απόδοση Εισφορών Υπέρ Ο.Α.Ε.∆. Π.Ο.Ε. 8117.22 0,00 
1283 03/09/2012 1.596,37 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Απόδοση Εισφορών Αλληλεγγύης Π.Ο.Ε. 8117.23 0,00 
1284 03/09/2012 6.172,79 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Απόδοση Εισφορών ΤΥ∆ΚΥ Π.Ο.Ε. 8117.15 0,00 
1285 03/09/2012 1.478,71 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Απόδοση Εισφορών ΤΠ∆Υ Π.Ο.Ε. 8117.24 0,00 
1286 03/09/2012 4.359,18 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Απόδοση Εισφορών ΤΕΑ∆Υ Π.Ο.Ε. 8117.26 0,00 
1287 03/09/2012 163.233,36 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-∆απάνες Προµήθειας Αναλωσίµων Π.Ο.Ε. 8116.14 0,00 
1288 03/09/2012 49.582,10 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Οφειλή στη ∆ΕΗ Π.Ο.Ε. 8113.27 0,00 
1289 03/09/2012 2.200,25 Κατάργηση Αθλητικών Οργανισµών-Οφειλή ΟΤΕ Π.Ο.Ε. 8113.28 0,00 
1291 05/09/2012 73.800,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 20.6641 1.537,09 

 

1295 05/09/2012 6.000,00 Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκυλιών  70.6162.22 0,00 
1297 05/09/2012 6.925,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού 20.7336.01 39.286,70 
1298 05/09/2012 700,00 Μεταφορές εν γένει 30.6414 12.540,96 

 

Ζητείται η έγκριση του παραπάνω  ποσών  και η διάθεση των  αντίστοιχων  
πιστώσεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  ψηφίζει τις δαπάνες που αφορούν δηµοπρασίες , τις 
δαπάνες του πρώην ΑΟ∆Α ,τις δαπάνες συντήρησης και εξοπλισµού των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων του ∆ήµου ,τις δαπάνες του εξωτερικού φωτισµού και δαπάνες  
µεταφορών. 
 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  προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

        

1251 29/08/2012 7.995,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30. 7323.01 8.332,95 

1253 29/08/2012 40,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 12.250,55 

1254 29/08/2012 5.579,28 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής απορριµµάτων   20. 6263 39.024,25 

1258 29/08/2012 2.740,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµµιδής απορριµµάτων   20. 6263 39.024,25 

1267 29/08/2012 137,76 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 2.549,98 

1268 29/08/2012 2.816,70 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 2.549,98 

1275 31/08/2012 95,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ασανσερ) 15. 6264 2.239,92 

1292 05/09/2012 2.280,00 Εργασίες συντήρησης καθαριότητας  και επισκευής ∆ηµοτικών κτιρίων. 10. 6261.05 20.680,00 

1294 5/9/2012 8.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 332,95 



 
                              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                                     Α∆Α:Β4ΘΒΩΕ5-Η55                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για Εργασίες λειτουργίας   
ληµνοσπήλαιου  Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Εκδίκαση ένστασης). 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                            
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για Εργασίες λειτουργίας ληµνοσπήλαιου 
Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς(εκδίκαση ένστασης)» ‘όπως παρακάτω: 

Έχοντας υπόψη : 

1. την 152/2012 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για Εργασίες λειτουργίας ληµνοσπήλαιου 
Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. την 177/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  όπου  στην συζήτηση για 
την έγκριση του  Πρακτικού  της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για : «Εργασίες 
Ληµνοσπηλαίου  Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς» στην οποία  αποφάσισε  να 
επανέλθει στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση µετά την τοποθέτησή της  επί 



της υπάρχουσας ένστασης του κ. ∆ιονυσίου Αντωνάτου , κατατίθεται στην 
Επιτροπή  το Παρακάτω Πρακτικό : 

 

Θέµα : “Εκδίκαση Ένστασης για τον διαγωνισµό εργασίες λειτουργίας 

ληµνοσπηλαίου Μελισσάνης.” 

 

Εξέταση της ένστασης του Αντωνάτου ∆ιονυσίου. 

Στις 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. 
Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού 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  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης της 152/2012 
και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών και 
αναλυτικά : 
1. Αντωνάτος ∆ιονύσιος  µε προσφορά 73.700 €  επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης  
      2.  Καβαλιεράτος Χαράλαµπος  µε προσφορά 34.900 € επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης   
             

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης και ενόψει του συγκεκριµένου ιστορικού 

προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης των 

διαγωνιζόµενων κάλεσε - µη αναφερόµενης αντίθετης διάταξης στην διακήρυξη - 

και τους δύο διαγωνιζόµενους ενώπιον της προκειµένου να παράσχουν 

διευκρινήσεις επί της προσφοράς τους, τις οποίες έκρινε αναγκαίες λόγω της 

ασάφειας αυτών  κυρίως ως προς το εάν συµπεριλαµβάνουν ή όχι το ΦΠΑ  

αναζητώντας την αληθινή βούληση της δήλωσής τους.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται είτε εγγράφως είτε προφορικά να ζητήσει 

αποσαφηνίσεις επί των προσφορών ή άλλων δικαιολογητικών καθώς δεν 

προβλέπει η διακήρυξη ότι προσφορά µε οποιαδήποτε ασάφεια απορρίπτεται (επί 

ποινή αποκλεισµού). 

Αφενός ο ένας µειοδότης αποσαφήνισε ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι το 

ποσό της οικονοµικής του προσφοράς δεν εµπεριέχει το ΦΠΑ 23% και αφετέρου ο 

έτερος µειοδότης δεν προέβη σε καµία αποσαφήνιση. Ωστόσο για τυπικούς λόγους, 



καθώς δεν διατέθηκε από τον φορέα της διακήρυξης ειδικό έντυπο συµπλήρωσης 

οικονοµικής προσφοράς, αλλά µόνον ο πίνακας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στο Κεφάλαιο 

Β της ∆ιακήρυξης και προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης των 

διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή προτείνει τη συµπλήρωση της διακήρυξης του 

∆ιαγωνισµού µε την διάθεση εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς και την 

επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι το Παράρτηµα του Εντύπου 

της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποτελεί ουσιώδη µεταβολή των όρων της 

αρχικής διακήρυξης, οπότε είναι δυνατή η επανάληψη του διαγωνισµού.  

Ο Πρόεδρος και Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
 
 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού έπρεπε να έχει 
ξεκινήσει πολύ νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος αντιµετώπισης των προβληµάτων κατά την 
εξέλιξη της διαδικασίας  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 
το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
τις  152/2012 και 177/2012 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής  
το παραπάνω Πρακτικό 
 
  

 
                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη  του παραπάνω διαγωνισµού για τις εργασίες 
λειτουργίας Ληµνοσπήλαιου Μελισσάνης ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την προσθήκη του 
Έντυπου της Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
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: Β4ΘΒΩΕ5-ΡΗΞ                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   
 
                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 26 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η 
Σεπτεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας 
«Εργασίες Λειτουργίας Ληµνοσπηλάιου -Μελισσάνης» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 6 η   Σεπτεµβρίου   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.  37087 /3-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  ( 5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                       
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               Αυγουστάτου Αθηνά                                                                                   
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     Ματιάτος Σπυρίδων                                                       
4. Ζαπάντης Ανδρέας                                          
5. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                              

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

εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση των όρων διακήρυξης πρόχειρου 

µειοδοτικού διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες 

Λειτουργίας Ληµνοσπηλάιου -Μελισσάνης» σύµφωνα την 185/2012 απόφασή της 

Οικονοµικής Επιτροπής . 

Ζητείται η έγκριση των παρακάτω όρων διακήρυξης µε την προσθήκη του Έντυπου της 

Οικονοµικής Προσφοράς» και  αναλυτικά: 

 
Ο Πρόεδρος της οικονοµικής Επιτροπής  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 



2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίνονται τα τεύχη µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
(παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Ληµνοσπηλαίου 
Μελλισάννης» προϋπολογισµού 73.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2012: € 73.800,00  
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2012: € 73.800,00 
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 14 Σεπτεµβρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30- 
10.00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής.  

Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών δια κλήσεως από τον Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που 
θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  

Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει 
την λήξη επιδόσεως των προσφορών εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή και µετά την πάροδο της ώρας αυτής και  καταχωρείται στο πρακτικό της 
συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της λήξης επιδόσεως των 
προσφορών . 

 
Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και 
συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη µε το 
αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της 
εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 5% της προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας, 
ήτοι στο ποσό των Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).  



Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε 
εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή 
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνοδευόµενες από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την 
τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει 
απαραίτητα να απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την 
ηµεροµηνία έκδοση της, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη 
στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της 
οποίας δίδεται η εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα 
διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς 
καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης 
υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της 
εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 
διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, 
που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο ισχύος των 
προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο 
του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός συναινέσει σε 
παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται 
µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο 
ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό 
δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την ανακήρυξή 
του ως αναδόχου.  

Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να είναι υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την φύση των εργασιών της 
παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα 
προκύπτουν τα παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, µε όλες τις 
τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του 
νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του 
καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα 
αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της 
διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων 
που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α., διάρκειας ισχύος προσφοράς 



30 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 
εργασίας ’.  

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για 
την δράση µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελλισάννης » και στην 
οποία θα αναφέρονται όλες οι παρόµοιας φύσης µε την παρούσα εργολαβίες, 
που εκτελέσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα πλαίσια 
οποιασδήποτε συνεργασίας, ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή 
του εργοδότη, του τίτλου της εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του 
συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της συµβατικής αµοιβής, του ποσοστού 
συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης 
αµοιβής. Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τους φορείς ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία 
νοούνται βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία 
Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.  

 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το 
προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας στη 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης, και για το οποίο θα δηλωθεί και 
η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, 
µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
την κατάθεση µέσα στον ίδιο φάκελο και από ακριβές αντίγραφο του 
πιστοποιητικού δηµόσιας σχολής σωστικών µέσων για τον υπεύθυνο ασφαλείας. 

5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
3µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τις 
προσωπικές εταιρείες, θα πρέπει να προσκοµίζονται και ποινικά µητρώα των 
εταίρων που συµµετέχουν σε αυτές, για συνεταιρισµούς από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο τους, για Α.Ε. από τον ∆/ντα σύµβουλο και πρόεδρο, και για ΕΠΕ από 
τον διαχειριστή τους.  

 
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο θα 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

7. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την 
καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης ή των µελών 
της κοινοπραξίας.  

8. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών 
επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στην κοινοπραξία.  

9. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν 
βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του 
και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις 
υποχρεώσεις του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς 
και αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε 
την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.  

10. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο χειρόγραφο ή 
µη. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι 
επίσηµα επικυρωµένο.  



 

Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  

Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά 
του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή 
συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) µε την, αυτοπροσώπως και προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου 
ατόµου, κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη 
επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την 
ηµέρα και ώρα τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών, όπως το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την περιγραφή των 
εργασιών για την ορθή λειτουργία του ληµνοσπηλαίου καθώς και του τεχνικού και 
µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και 
τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα στηρίζονται στην 
τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τον ∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την 
δυνατότητα να προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την εκτέλεση της 
εργασίας.  

Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή 
ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. 
Μονογραφές που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος 
αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η 
προσφορά θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι προσφορές σύµφωνα µε το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς που δίδεται από την υπηρεσία καθώς    και τυχόν 
προσφορές που συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του 
απόρρητου στον συµµετέχοντα (σχετικό το µε αριθµ. πρωτοκ. 315/22-09-1998 
έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.).  

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής 
προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για 
αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για 
τις Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον 
ορισµένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά 
επισηµαίνεται, ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση τους, θα προκύπτει 
και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισµό, µε την 
επίδειξη πάντα και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, 
αναφορικά µε την νόµιµη εκπροσώπηση αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση 
προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα 
πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την 
οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο 
εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή 
συνεταιρισµών ο ορισµένος εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων ή 
συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι κάποιο από τα 
πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου 
ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων µέσω 
προσχηµατικών κοινοπραξιών. 



Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την 
οικονοµική τους προσφορά σε ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς 
φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη 
διεύθυνσή της, το τηλέφωνο, το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής και την επιγραφή 
αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες 
Λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης  ∆ήµου Κεφαλλονιάς » & «Οικονοµική 
προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες Λειτουργίας Σπηλαίου 
Μελισσάνης  ∆ήµου Κεφαλλονιάς». Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά 
την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς 
φακέλους, αφενός τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η παραλαβή των προσφορών έχει τακτή ώρα λήξης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
1 της παρούσας διακήρυξης. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να 
συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα 
αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφεροµένων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά.  

Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η 
Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η παραλαβή των 
δικαιολογητικών, η επιτροπή ιδιαιτέρως συνεδριάζουσα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει περί των αποκλεισµένων. 
Αποκαθίσταται η συνεδρία δηµόσια, και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει 
τους αποκλεισµένους της δηµοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού 
αυτών και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µετά της 
προσφοράς των.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό. Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την 
Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την µελέτη. 
Έπειτα αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και 
ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και 
καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των 
φακέλων και των προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των διαγωνιζοµένων από 
τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών εάν ζητηθεί.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο 
της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 23/2000.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή που 
διενεργεί τον διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά 
τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  

Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται 
παρακάτω :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  



2. Η τεχνική έκθεση µε τον προϋπολογισµό  

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

 



Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα 
τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση 
για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της 
εργασίας δεν θα χορηγηθεί στον ανάδοχο καµία προκαταβολή.  

Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια 
επιτροπή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την ανακοίνωση 
των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται 
στην αρµόδια Επιτροπή. Η απόφαση της κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του 
διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη 
απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
για επικύρωση. 

 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη εργοληπτική 
επιχείρηση ή κοινοπραξία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των 
εργασιών, των συµβατικών τευχών και των όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και 
µε βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την 
προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, 
τηλέφωνο 26713 60167, στο site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –
∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί. Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία 
εφηµερίδα τοπικής κυκλοφορίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
 
 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού έπρεπε να έχει 
ξεκινήσει πολύ νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος αντιµετώπισης των προβληµάτων κατά την 
εξέλιξη της διαδικασίας  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη: 

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



 Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
 Τον  N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Το αρθρ.20 του Π∆ 60/2007. 
5. την 810/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
6. την 185/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
     
  Εγκρίνει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης  για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες Λειτουργίας Ληµνοσπηλάιου –Μελισσάνης. 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
 


