
                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Α∆Α: Β4ΣΚΩΕ5-Ν7Σ          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33  ης τακτικής  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Νοεµβρίου  2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229/ 2012 
 
 

        ΘΕΜΑ : Έγκριση δικαστικού επιµελητή για εξώδικο προς ΕΤ.Ε και ορισµός  
επιµελητή για το διάστηµα απουσίας του Προέδρου.   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της  Προεδρεύουσας    
Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                          
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)                                       
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  6ο    
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση δικαστικού επιµελητή για εξώδικο προς ΕΤ.Ε και ορισµός  επιµελητή για το διάστηµα 
από 1/11/2012 µέχρι 31/12/2012.», έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την  εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. 
Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής:    
     
ΘΕΜΑ: α)  Έγκριση δικαστικού επιµελητή για εξώδικο προς ΕΤΕ,  

 Β) Ορισµός δικαστικού επιµελητή για το διάστηµα από 1-11-2012 µέχρι 31-12-2012. 

 Α) Στις 26-10-2012 έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανάληψη ποσού 105.347,64 ευρώ σε 

εκτέλεση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και ενώ εκκρεµούσε έκδοση απόφασης σε αίτηση αναστολής που είχε 

κατατεθεί από το ∆ήµο Κεφαλονιάς. Η ανωτέρω ενέργεια έγινε χωρίς να υπάρχει καµία προηγούµενη ενηµέρωση 

από την Τράπεζα στα πλαίσια της συνεργασία και συνεννόησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις πελάτη-∆ήµου 

και τράπεζας και χωρίς από την τράπεζα να έχει ζητηθεί από τους κατάσχοντες η κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής υπέρ του ∆ήµου, όπως προβλέπει ο νόµος. Για την ως άνω συµπεριφορά της Εθνικής Τράπεζας 

έπρεπε άµεσα να αποσταλεί εξώδικη διαµαρτυρία, πράγµα που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2012. Στην Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (Αιόλου 86) και στο ∆ιοικητή αυτής η επίδοση έγινε από το δικαστικό επιµελητή Ιωάννη 



Αγγελόπουλο ενώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (υποκατάστηµα Αργοστολίου) η επίδοση έγινε από τη 

δικαστική επιµελήτρια Αικατερίνη Κούτση. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την εντολή που δόθηκε από την Νοµική Υπηρεσία 

στους ως άνω δικαστικούς επιµελητές για επίδοση της εξώδικης διαµαρτυρίας προς υπεράσπιση των 

συµφερόντων του ∆ήµου. 

 Β) Παρακαλείται επίσης η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει για το διάστηµα από 1-11-2012 µέχρι 31-12-

2012 δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς και Αθήνας για τυχόν επιδόσεις που θα προκύψουν κατά  

το διάστηµα αυτό.                       Η Προϊσταµένη της                                                                                                                                         

                                                                               Νοµικής Υπηρεσίας  
Η Οικονοµική  Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά  επισηµαίνει ότι ως προς την   έγκριση της  εντολής της 
Νοµικής Υπηρεσίας προς τους δικαστικούς επιµελητές κ.κ.  Κούτση και κ. Αγγελόπουλο για τις εν λόγω επιδόσεις 
είναι απόλυτα σύµφωνη , όσον αφορά το χρονικό διάστηµα ορισµού δικαστικών επιµελητών των Πρωτοδικείων 
Κεφαλληνίας  και Αθηνών  κατά την διάρκεια της αιτιολογηµένης απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής εκτός 
Κεφαλονιάς  , αναφέρει  ότι  επειδή οι συχνές µετακινήσεις της λόγω µεγάλων αποστάσεων είναι αρκετά 
δύσκολες,  προτείνει κατά την διάρκεια απουσίας του Προέδρου να ορίσει η Επιτροπή δικαστικό Επιµελητή από 
το  Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας την κ. Αριστέα Βικάτου και από το Πρωτοδικείο Αθηνών τον κ. Ιωάννη 
Αγγελόπουλο για την επίδοση των απαραίτητων δικογράφων.Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης συµφωνεί µε την εισήγηση 
της Προεδρεύουσας  Α/  Πρόεδρου  ως προς το πρώτο σκέλος , για το δεύτερο σκέλος επισηµαίνει ‘ότι η επιλογή 
των δικαστικών επιµελητών να γίνεται κατά σειρά από όλη την λίστα.Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης για το 1ο θέµα  
της έγκρισης της εντολής της Νοµικής Υπηρεσίας επίδοσης της εξώδικης διαµαρτυρίας διαφωνεί και προτείνει ο 
∆ήµος  να µην ασκήσει  εξώδικο διαµαρτυρία προς την Εθνική Τράπεζα εφόσον τα χρήµατα αυτά οι εργαζόµενοι 
τα είχαν κερδίζει µε τελεσίδική δικαστική απόφαση και πρέπει να τα εισπράξουν, για το 2ο θέαµα του ορισµού 
δικαστικού επιµελητή µέχρι την επιστροφή του κ. Προέδρου προτείνει  να γίνεται µε διαφορετική επιλογή κάθε 
φορά από όλη την λίστα των καταγεγραµµένων δικαστικών Επιµελητών και ψηφίζει την πρότασή του. 

 και αφού είδε τις διατάξεις : 

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

2) την παραπάνω Εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου: 

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την εντολή που δόθηκε από την Νοµική Υπηρεσία στους  δικαστικούς επιµελητές Ιωάννη 
Αγγελόπουλο και Αικατερίνη Κούτση  για επίδοση της εξώδικης διαµαρτυρίας προς υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου. 

2. Ορίζει ότι  από 16-11-2012  και για το διάστηµα απουσίας του κ. Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής εκτός Κεφαλονιάς , ως  δικαστικό επιµελητή επίδοσης των απαραίτητων δικογράφων για το 
Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς την κ. Αριστέα Βικάτου και το Πρωτοδικείο της Αθήνας  τον κ. Ιωάννη 
Αγγελόπουλο. 

3. 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 παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   Πιστό αντίγραφο 
                                                                  Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                    
                                                                  Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 



                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Α∆Α:Β4Σ9ΩΕ5-717                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  33  ης τακτικής  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Νοεµβρίου  2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 230 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : :Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  
«Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Φάλαρης ∆.Ε Πυλαρέων» 
(του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της  Προεδρεύουσας    
Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος)                                        
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  1ο    
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ««Υδροδότηση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Φάλαρης ∆.Ε Πυλαρέων» (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το διαβιβαστικό και το Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης που κατέθεσε ο 
Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ιωάννης Μπάρκας που έχουν ως εξής:    
               ΘΕΜΑ :∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµού 
Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού του κάτωθι έργου και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες: 
1.«Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Φάλαρης ∆.Ε Πυλαρέων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  »   
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

 
                                        Πολιτικός Μηχ/κός                                                   

    
 
 
 
 
 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 13 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012 
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αποτελούµενη από τα 
εξής µέλη:  

1) Ιωάννη Μπάρκα Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

2) Γεωργία Βλάχου Τ.Ε Τοπογράφος  Μηχ/κός   

3) Αγγελική Στεφανάτου ∆.Ε Εργοδηγός 

για να διενεργήσει δηµόσια κλήρωση. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την µε αριθµ πρωτ. 47654/08-11-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή 
τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους κάτωθι διαγωνισµούς. 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

 Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Φάλαρης ∆.Ε Πυλαρέων ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Γεωργία Βλάχου Τ.Ε Τοπογράφος   Μηχ/κός          

2) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς Π.Ε Πολιτικός Μηχ/κός 
 
3) Γεράσιµος Φιλιππάτος  Τ.Ε Τοπογράφος Μηχ/κός  
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 
 

1) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Π.Ε Ηλ/γος  Μηχ/κός   

2) Αικατερίνη Αµαραντίδου Π.Ε Τοπογράφος Μηχ/κός 
 

3) ∆ανελάτος Σπυρίδων Τ.Ε Μηχ/γος Μηχ/κός   
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
  Ο ∆ιευθυντής      Οι Υπάλληλοι 
                                                                                                              Γεωργία Βλάχου 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
  Π.Ε Πολ. Μηχανικός      Αγγελική Στεφανάτου 
 



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

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 

3) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4) Την µε αριθµ πρωτ. 47654/8-11-2012 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

5) το παραπάνω Πρακτικό 

                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Συγκροτεί την  τριµελή  Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υδροδότηση 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Φάλαρης ∆.Ε Πυλαρέων ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
όπως παρακάτω: 
 
Τακτικά Μέλη:  

1) Γεωργία Βλάχου Τ.Ε Τοπογράφος   Μηχ/κός          

2) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς Π.Ε Πολιτικός Μηχ/κός 
 
3) Γεράσιµος Φιλιππάτος  Τ.Ε Τοπογράφος Μηχ/κός 
 
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 

1) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Π.Ε Ηλ/γος  Μηχ/κός  (Πρόεδρος) 

2) Αικατερίνη Αµαραντίδου Π.Ε Τοπογράφος Μηχ/κός 
 
3)  ∆ανελάτος Σπυρίδων Τ.Ε Μηχ/γος Μηχ/κός  (Γραµµατέας) 
 
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  κ.   Γεράσιµος  Φιλιππάτος    µε αναπληρωτή τον κ. Ευάγγελο  
Αλεξανδρόπουλο. 
Τακτικό µέλος και Γραµµατέας ορίζεται η  κ.  Γεωργία Βλάχου         µε αναπληρωτή τον κ. ∆ανελάτο  Σπυρίδωνα .  
 
 Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                       
                                                                 Πιστό αντίγραφο 
                                                                  Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Α∆Α: Β4ΣΡΩΕ5-Ο9Β                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33  ης τακτικής  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Νοεµβρίου  2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας σε νέα ηµεροµηνία για το έργο : 
«   Αποκατάσταση όψεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ληξουρίου έργου Θουκιδίδη Βαλεντή». 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της  Προεδρεύουσας    
Α/ Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)                                       
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  2ο    
θέµα   ηµερήσιας διάταξης, ∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας σε νέα ηµεροµηνία για το έργο « Αποκατάσταση όψεων και 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου έργου Θουκιδίδη Βαλεντή».έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του Τεχνικού Υπαλλήλου και Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου 
που έχει ως εξής:    
 
ΘΕΜΑ: «∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2012/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  2. ΑΡΘΡΟ 18 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2012 Ο.Ε.) 

 
 Από το γεγονός ότι την 06-11-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.µ. δεν συγκλήθηκε το συλλογικό όργανο, 

για την διενέργεια της δηµοπρασίας του εν’ θέµατι έργου, λόγω συµµετοχής στην απεργία των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και 

σε εφαρµογή του άρθρου 18 της διακήρυξης του έργου, καλείστε να καθορίσετε µε πράξη σας νέα ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της. 



 Τονίζεται ότι η Απόφασή σας αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί µε ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 

ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σε όσους έλαβαν τεύχη αυτού. 

Συνηµµένα: 
Πίνακας ∆ιαγωνιζοµένων.                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

      Γεράσιµος Π. Φιλιππάτος 
 
                                                                                           Τεχνικός Υπάλληλος ∆. Κεφαλονιάς 
      Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  
  
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης   επισηµαίνει  ότι ενώ έπρεπε να γίνει  γενική  επισκευή για την  λειτουργική 
αναβάθµιση του κτιρίου µε το έργο αυτό ουσιαστικά γίνεται µια επιδιόρθωση των όψεων και για τους λόγους 
αυτούς δεν ψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει ότι  στην υπάρχουσα µελέτη προβλέπεται µόνο µερική στατική 
αποκατάσταση του φέροντος οργανισµού του σχολείου και η διαµόρφωση των όψεων του , άρα 
αποσπασµατικές εργασίες και όχι συνολική αποκατάσταση του κτιρίου , προτείνει την εκπόνηση ολοκληρωµένης 
µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία και ψηφίζει την πρότασή του. 
 Για τους παραπάνω λόγους  η Α/ Πρόεδρος  ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
1)του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
2)Το άρθρο 18 της εν λόγω ∆ιακήρυξης. 
3) τις 193/2012  και  221/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
4) την παραπάνω εισήγηση. 
 
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Κηρύττει ΑΓΟΝΗ την  δηµοπρασία της  6 ης  Νοεµβρίου 2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Αποκατάσταση όψεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου έργου 
Θουκιδίδη Βαλεντή» και καθορίζει ως  νέα ηµεροµηνία για την διενέργεια  της δηµοπρασίας την 4 η ∆εκεµβρίου 
2012 . 
2. Η Απόφασή  αυτή να γνωστοποιηθεί µε ΦΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, σε όσους έλαβαν τεύχη αυτού. 
  
Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                       
                                                                 Πιστό αντίγραφο 
                                                                  Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      Α∆Α: Β4ΣΛΩΕ5-ΟΦΝ                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
                                                                       
                                             
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33  ης τακτικής  συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Νοεµβρίου  2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 232 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «∆ίκτυο Ύδρευσης 
Αργοστολίου – Χαµηλή Ζώνη.(Άρθρο 186-παρ. 2 Ν. 4070/2012).  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η  Νοεµβρίου   του έτους 2012 , ηµέρα  Πέµπτη    και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004/12-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της  Προεδρεύουσας   Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ   
                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)                                       
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                  
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Κουταλά Κατερίνα. 
 
Η Προεδρεύουσα Α/  Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη   το  
3ο    θέµα   ηµερήσιας διάταξης:  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «∆ίκτυο 
Ύδρευσης Αργοστολίου – Χαµηλή Ζώνη.(Άρθρο 186-παρ. 2 Ν. 4070/2012)  
 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  του τµήµατος Μελετών και 
κατασκευής Υδραυλικών …κτιριακών –Η/Μ έργων  Τ.Υ. κ. Παναγιώτη Κουνάδη που έχει ως εξής:   
                                   
Σύµφωνα µε το άρθρο 186- παρ. 2 του Ν. 4070/2012 :   

«Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των 
ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον 
επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που 
υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της 
παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν 
υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων». 
1. το µε αριθ. πρωτ. 38916/14-9-2012/ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ / ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

παρακαλείσθε ως Προϊσταµένη Αρχή, για την συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το 
έργο: «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ».  

 
 



 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, παρακαλείσθε ως Προϊσταµένη Αρχή, για την συγκρότηση της Επιτροπής 

παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ». 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 
1)του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
2) το άρθρο 186- παρ. 2 του Ν. 4070/2012  
3) το µε αριθ. πρωτ. 38916/14-9-2012/ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ / ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών: 
   
 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Συγκροτεί  την Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-
ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» όπως παρακάτω: 
1. κ.  Παναγιώτη Κουνάδη -Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  του τµήµατος Μελετών  
2. κ. Γεράσιµο Φιλιπάτο -Τ.Ε Τοπογράφος Μηχ/κός  ,επιβλέπων του έργου.  
3. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο - Π.Ε Ηλ/γος  Μηχ/κός  επιβλέπων του έργου.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                       
                                                                 Πιστό αντίγραφο 
                                                                  Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Α∆Α : Β4ΣΚΩΕ5-ΜΘ7                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
15  η  Νοεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 233/ 2012 
 

 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση   εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στα Πουλάτα ∆.Ε Σάµης » 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  48004/12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της 
Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου  , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                           Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος)                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
6. Αικατερίνη Κουταλά 
7.Ανδρέας Ζαπάντης 
8. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ.  Κατερίνα Κουταλά   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,   
εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή 
τοχίου στα Πουλάτα ∆.Ε Σάµης» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που 
έχει ως εξής: 

Αρ. πρωτ.    46621/1-11-12 
 

Θ Ε Μ Α :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΑ  ΠΟΥΛΑΤΑ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ»  
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
                                                        
ΠΡΟΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  



Υποβάλλεται η Τεχνική Έκθεση µε τα συνηµµένα της του ανωτέρω έργου ως συντάχθηκε από το Τµήµα 
Συγκ/κων έργων κλπ της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, υστέρα από την αριθ. πρωτ. 
40086/20-9-12 αίτηση του κ. Zαχαράτου ∆ιονύσιου, αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα για την συγκράτηση και τον εγκιβωτισµό του δηµοτικού δρόµου  στον οικισµό Πουλάτα ∆.Ε. Σάµης 
έµπροσθεν της ιδιοκτησίας κ. Ζαχαράτου ∆ιονυσίου, λόγω της επικινδυνότητας από κατάρρευση τµήµατος του 
στην όµορη ιδιοκτησία καθώς και την υποσκαφή του, σε µήκος 15,00 µ, πλάτος 2,00 και ύψος 2,00µ έως 2,50µ. 

   Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των : # 7.110,00 # ευρώ µε ΦΠΑ και η 
χρηµατοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί από πιστώσεις για έκτακτες ανάγκες. 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

      Επειδή το έργο, µε βάση τον προϋπολογισµό του δύναται να εκτελεσθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 και 15 του Π∆ 171/87, το Π∆ 229/99 άρθρο 1, το άρθρο 158 παρ. 4β και 7 του Ν.3463/06, το άρθρο 
28 του Ν.3669/08, 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 ανάθεση να 
γίνει σε εργολήπτη Α’ τάξεως έργων Οδοποιίας ή αναγνωρισµένου εµπειροτέχνης για αντίστοιχα έργα.                                                                         

Αργοστόλι, 25-10-12  
 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Ελένη Λουκέρη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  
 
 
 

Παναγής ∆ελακάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
    
 

 
 

Η παρούσα συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκ/κων έργων κλπ της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα για την συγκράτηση και τον 

εγκιβωτισµό του δηµοτικού δρόµου στον οικισµό Πουλάτα ∆.Ε. Σάµης έµπροσθεν της ιδιοκτησίας κ. Ζαχαράτου 

∆ιονυσίου, λόγω της επικινδυνότητας από κατάρρευση τµήµατος του στην όµορη ιδιοκτησία καθώς και την 

υποσκαφή του, σε µήκος 15,00 µ, πλάτος 2,00 και ύψος 2,00µ έως 2,50µ. 

Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνονται κυρίως εργασίες:  

• χωµατουργικές (εκσκαφές επιχώσεις) 

• αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών  

• κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια της 

µελέτης 

• ανακατασκευής του οδοστρώµατος 

• Πριν και κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.  

Επίσης πριν τη δηµοπράτηση θα ληφθούν οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΑ ΠΟΥΛΑΤΑ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ »  
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

 



Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των : # 7.110,00 # ευρώ µε ΦΠΑ και η 

χρηµατοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου και θα εκτελεσθεί µε απευθείας ανάθεση , 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.3669/08. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  

Η Προέδρευσα Α/ Πρόεδρος  κ. Κουταλά προτείνει να αποσυρθεί το θέµα διότι δεν είναι σύννοµο  εφόσον το 
έργο αυτό δεν έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου . 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να αποσυρθεί το θέµα και να επανέλθει  στην Επιτροπή εφόσον έχουν γίνει 
όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στα Πουλάτα ∆.Ε Σάµης.» 

ποσού  7.110,00  € µε Φ.Π.Α 

2. Αναθέτει στον εργολάβο ∆.Ε κ. Βασίλειο Μωραίτη  µε έδρα την Σάµη και Α.Φ.Μ 026001570  στην  

∆.Ο.Υ Αργοστολίου την εκτέλεση του παραπάνω έργου αντί ποσού 7.110,00 € µε Φ.Π.Α 

3. Η   εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει εντός  είκοσι    (20 ) ηµερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης. 

 

4. Η παρούσα απόφαση να δοθεί στα αρµόδια  Γραφεία  Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού του 

∆ήµου για την  σχετική τροποποίηση του  Τεχνικού  Προγράµµατος  και Προϋπολογισµού 2012 

αντίστοιχα. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης. 

  

         Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η  Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                    Πιστό αντίγραφο  
                                                                       Η  Α/Πρόεδρος 
 
 
 
                                                                  Κατερίνα Κουταλά. 
 

Αργοστόλι, 25-10-12  
 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 
 
 
 

Ελένη Λουκέρη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  
 
 

Παναγής ∆ελακάς 
Πολιτικός Μηχανικός 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Α∆Α:       Β4ΣΡΩΕ5-ΕΓΖ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
15  η  Νοεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234/ 2012 
 

 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση   εκτέλεσης του έργου «αναγκαίες εργασίες διευθέτησης 

όµβριων οικισµού Ατσουπάδων της ∆. Ε Ελειού –Πρόννων. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  48004/12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της 
Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου  , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                           Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος)                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
6. Αικατερίνη Κουταλά 
7.Ανδρέας Ζαπάντης 
8. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ.  Κατερίνα Κουταλά   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,   
εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «αναγκαίες 
εργασίες διευθέτησης όµβριων οικισµού Ατσουπάδων της ∆. Ε Ελειού –Πρόννων.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 
 

Υποβάλλονται συνηµµένα η Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή εργασιών για την εκτέλεση του έργου του θέµατος ως 

συντάχθηκε από τον κ. Ευάγγελο Κουφό, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον κ. Παναγή ∆ελακά, 

Προϊστάµενο Τµήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆. Κεφαλλονιάς. 

 

Κατόπιν εγγραφής στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισµό του 

έτους 2012 (Κ.Α. 25.7336.02). 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  

 



Στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση της εκτέλεσης των περιγραφόµενων εργασιών µε απευθείας 

ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.                          
 

ΕΡΓΟ: «Αναγκαίες εργασίες διευθέτησης όµβριων οικισµού Ατσουπάδων της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων»  

                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατόπιν αιτήµατος πολίτη και εξέταση του θέµατος από την Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι υφίσταται 

έντονο πρόβληµα απορροής των οµβρίων υδάτων σε θέση επί της οδού πρόσβασης προς την παραλία Κορώνι. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προτείνεται η κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής και αγωγού απορροής 

οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες για την παροχέτευση των υδάτων εκτός της οδού. Το έργο περιλαµβάνεται στο 

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2012 και υπάρχει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισµό (Κ.Α. 

25.7336.02). 

Προβλέπονται οι ελάχιστες απαιτούµενες εργασίες µε αυτεπιστασία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή µε 

απευθείας ανάθεση για την κατασκευή αγωγού οµβρίων σε µήκος περίπου 100 µέτρων, ως εξής:  

• Καθαίρεση σκυροδέµατος στο µήκος που η οδός είναι τσιµεντοστρωµένη  

• Εκσκαφή τάφρου πλάτους 0,60µ. και µέσου βάθους 0,80µ. 

• Τοποθέτηση πρόχυτων άοπλων τσιµεντοσωλήνων Φ40 

• Επίχωση µε άµµο, αµµοχάλικο και προϊόντα εκσκαφής 

• Αποκατάσταση της οδού µε σκυρόδεµα 

• Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής µε χυτοσιδηρή εσχάρα 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ Εργασία Ποσότητα Μονάδα 
µέτρησης 

Τιµή 
µονάδας 

(€) 

Κόστος (€) 

1 Ο∆Ο Α-12 
Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 2 m3 25,40 50,80 

2 Ο∆Ο Α-4.2 
∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  50 m3 8,90 445,00 

3 
Ο∆Ο  

Β-53.3 

Άοπλος πρεσσαριστός 
τσιµεντοσωλήνας Φ0,40 m 

90 µµ 29,90 2.691,00 

4 Ο∆Ο Α-19 
Κοκκώδες υλικό 0-200 mm  10 m3 9,68 96,80 

5 
Ο∆Ο  

Α-18.1 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 
έως Ε4 

20 m3 5,04 100,80 

6 
Ο∆Ο  

Β-29.3.4 

C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, 
ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

1 m3 139,10 139,10 

7 
Ο∆Ο  

Β-29.3.1 

C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ 

4 m3 94,00 376,00 

8 ΟΙΚ 38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

50 kg 1,00 50,00 

9 ΟΙΚ 38.20.03 
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 50 kg 0,95 47,50 



10 Ο∆Ο Β-49 
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, 
σχάρες υπονόµων 

50 τεµ. 1,04 52,00 

Σύνολο εργασιών 4.049,00 

ΦΠΑ 23% 
931,27 

Τελικό Σύνολο 4980,27 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα από το νόµο µέτρα ασφαλείας.  

Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 ηµέρες. 

 

Σύµφωνα µε την 215/2012 απόφαση της η Οικονοµική  Επιτροπή για την εκτέλεση του παραπάνω έργου 
αποφάσισε  : 

Να πραγµατοποιηθεί άµεσα  αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία µε την συµµετοχή του µέλους     της Επιτροπής 

κ. Αθηνάς Αυγουστάτου στην  θέση που υφίσταται το έντονο πρόβληµα απορροής των όµβριων υδάτων επί της 

οδού πρόσβασης προς την παραλία Κορώνι, για να διαπιστωθεί εάν το πρόβληµα έχει προκύψει από τυχόν 

κακοτεχνίες του εργολάβου που εκτέλεσε το έργο τις οποίες πρέπει ο ίδιος να κλιθεί να αποκαταστήσει . 

Μετά το αποτέλεσµα της παραπάνω αυτοψίας  να επανέλθει το θέµα στην Επιτροπή  στην αµέσως επόµενη 

συνεδρίαση της για λήψη οριστικής απόφασης . 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  

Η κ. Αθηνά Αυγουστάτου αναφέρει στο Σώµα ότι ενηµερώθηκε πως   η  χρηµατοδότηση του ολοκληρωµένου 
έργου στην περιοχή από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ποσού 196.000,00 € έχει απορροφηθεί όλη και υπάρχει και 
οφειλή στον ανάδοχο 5.000,00 € εποµένως δεν έχει αντίρρηση για την απευθείας ανάθεση του έργου από ίδια 
έσοδα του ∆ήµου και ψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι επειδή δεν διαπιστώθηκε µε αυτοψία η ουσία της υπόθεσης για τυχόν 
κακοτεχνίες του εργολάβου προτείνει να διενεργηθεί  αυτοψία  και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι δεν έχουν απαντηθεί οι λόγοι της προηγούµενης απόφασης διότι δεν έγινε 
αυτοψία και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Η Προέδρευσα Α/ Πρόεδρος  κ. Κουταλά επίσης για τους ίδιους λόγους ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
5. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αναγκαίες εργασίες διευθέτησης όµβριων 

οικισµού Ατσουπάδων της ∆. Ε Ελειού –Πρόννων.» ποσού 4.980,27 € µε Φ.Π.Α 

6. Αναθέτει στον εργολάβο ∆.Ε κ. Γεράσιµο Πολυκαλά  µε έδρα τα Σαρλάτα και Α.Φ.Μ  046165278 στην  

∆.Ο.Υ Αργοστολίου την εκτέλεση του παραπάνω έργου αντί ποσού 4.980,27 € µε Φ.Π.Α 

7. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 4.980,27 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ..Α 25.7336.02 

του προϋπολογισµού 2012. 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 



8. Η   εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει εντός  τριών   (3) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

9. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η  Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                    Πιστό αντίγραφο  
                                                                       Η  Α/Πρόεδρος 
 
 
 
                                                                  Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                 Β4Σ9ΩΕ5-∆ΜΝ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235/ 2012. 
 
 

        ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  48004 /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ  ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                             
                                                           
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                             
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                             
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος) 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          
Η Προέδρευσα Α/   Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά ,   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο , ο οποίος  
εισηγούµενος   το   7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
2012.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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

969 19/07/2012 475,00 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.06 

1056 24/07/2012 340,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 

1058 24/07/2012 492,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 

1059 24/07/2012 230,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 

1060 24/07/2012 800,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 

1067 24/07/2012 1.960,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20. 6673 

1117 25/07/2012 480,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων. 30.7323.01 

1230 29/08/2012 1.040,58 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας  Πλατύ Γιαλού  ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός  
εξοπλισµός )  70. 7135.15 

1235 29/08/2012 227,50 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6634 

1239 29/08/2012 215,50 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6635 

1263 29/08/2012 580,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  20. 6263 

1264 29/08/2012 300,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  20. 6263 

1395 25/09/2012 450,00 ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων 45. 7336.01 

1532 16/10/2012 7.199,50 Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου στη θέση τρία Αλώνια - ΚΑΚΟΓΓΥΛΟΣ  ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )  30. 7323.70 

1534 16/10/2012 213,00 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 

1535 16/10/2012 228,00 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 

1569 30/10/2012 1.127,61 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 

1572 30/10/2012 430,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων[ΚΗΥ5878] 20. 6672 

1573 30/10/2012 134,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΜΕ 40989,ΚΗΙ 8903] 10. 6671 

1576 30/10/2012 1.660,00 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων [ΚΗΙ 4419,ΚΗΥ 5857,ΚΗΙ 4914,ΚΗΙ 4935,ΜΕ 34616,ΜΕ 
5929,ΚΗΥ5854] 70. 6671 

1577 30/10/2012 184,76 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΚΗΙ 8931] 10. 6671 

1590 01/11/2012 738,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 10. 6462 

1592 01/11/2012 17,91 Ταχυδροµικά Τέλη -ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΠΑΓΙΑΣ (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 00. 6221.00 

1593 01/11/2012 8,70 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων[ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ] 30. 6612 

1606 06/11/2012 246,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-7/11/2012] 10. 6462 

1607 06/11/2012 191,50 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00. 6224.01 

1608 06/11/2012 365,93 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων[∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ] 10. 6462 

1610 07/11/2012 343,17 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013). 10. 6462 

1611 08/11/2012 134,45 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΜΕ -93628] 10. 6671 

Αριθ. 
έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κωδικός 
Προϋπολογισµού

1612 08/11/2012 110,28 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων[ΚΗΙ 8948] 10. 6671 

1615 08/11/2012 1.124,22 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων [ΚΗΙ 4926] 70. 6671 

1616 08/11/2012 10.007,56 
Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής συγκοινωνίας από το ΚΤΕΛ 
Κεφαλληνίας[ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012] 00. 6736.10 

1620 08/11/2012 24,99 
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παράλιων 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.04 

1621 08/11/2012 59,04 
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλίων 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.04 

1627 12/11/2012 369,00 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων έργου: (Μίσθωση κέντρου συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας) 10. 6462 

1628 12/11/2012 246,00 
∆ηµοσίευση προκηρύξεων (∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου στα 
∆αµουλιανάτα ∆.Ε.Παλικής) 10. 6462 

1629 12/11/2012 337,00 Λοιπές προµήθειες 25. 6694.01 

1631 13/11/2012 1.312,50 ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων. 45. 7336.01 



1638 13/11/2012 307,50 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10. 6261.06 

1639 13/11/2012 210,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ). 25. 6263 

1640 13/11/2012 383,00 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων. 10. 6261.06 

1641 13/11/2012 138,38 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 

1643 13/11/2012 234,75 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης. 25. 6262 

1644 13/11/2012 313,65 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :45622] 10.6463 

1647 13/11/2012 63.045,00 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΚΕ∆ΗΚΕ 006737.02 

1654 13/11/2012 230.000,00 Απόδοση στην Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφ/νιάς και Ιθάκης  00.6737.05 

 

 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1534- 1535-1590-1592-1593-1606-1608-
1610-1616-1627-1628-1644-1647-1654. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι οι περισσότερες προτάσεις είναι για δαπάνες που έπρεπε να έχουν γίνει 
µε ∆ιαγωνισµούς και όχι µε απευθείας αναθέσεις  όπως προµήθεια ελαστικών  , ασφάλιστρα κ.λ.π , ψηφίζει τις 
προτάσεις :1590-1592-1593-1606-1608-1610-1628 -1647 και για την 1654 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης 
προτείνει να γίνει ανάληψη όλου του ποσού των 690.000,00 € που έχουν εγγράφει στον Κ.Α 00.6737.05 του 
προϋπολογισµού για να εξοφληθούν όλες οι οφειλές των εργαζοµένων και ψηφίζει την πρόταση του. 
Η κ. Κατερίνα  Κουταλά επισηµαίνει ότι παρόλο που ο τοµέας Ύδρευσης –Αποχέτευσης  είναι αποκλειστική 
αρµοδιότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ ως καθολικός διάδοχος , ο ∆ήµος συνεχίζει να επωµίζεται πολλές από αυτές τις 
δαπάνες   έργων ,µελετών ,συντηρήσεις  κλπ. και ζητά από την Οικονοµική Υπηρεσία να έρχονται προς έγκριση 
σε ξεχωριστή κατάσταση  οι εν λόγω δαπάνες για τις οποίες δηλώνει ότι  θα απέχει της ψηφοφορίας . 
Ψηφίζει τις προτάσεις  που δεν αφορούν δαπάνες Ύδρευσης –Αποχέτευσης  . 
 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  υποβληθείσες 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 αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
                                                                  Η Α/ Πρόεδρος 
 
                                                                 Κατερίνα Κουταλά . 



                                                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Α∆Α: Β4ΣΛΩΕ5-ΙΜ5 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 33 ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2012. 
 

  ΘΕΜΑ : ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ,  

   Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ» 

 

 Στο Αργοστόλι σήµερα 15 η Νοεµβρίου  του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε 
σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ  48004 /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                   
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                               
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                             
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος) 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          

 

  Η Προέδρευσα Α/ Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουταλά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 

στον Προϊσταµένο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  του τµήµατος Μελετών και κατασκευής Υδραυλικών …κτιριακών –Η/Μ 

έργων Τ.Υ κ. Παναγιώτη Κουνάδη, ο οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ» 

και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 

  1. ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012-ΦΕΚ 2221Β’/30-7-2012 
  2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/04-10-2012 
   3. ΑΡΘΡΑ 57,60,176/Ν.3669/08 



  4. ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι/6690-ΦΕΚ 1914Β’/15-6-2012 
   5. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆11γ/ο/393/2-8-2010/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ζητείται για τα έργα των 

οποίων η διακήρυξη δηµοπράτησης θα αποσταλεί για δηµοσίευση από τις 30-9-2012 και µετά, η εφαρµογή 

υποχρεωτικά των εγκριθεισών 440 ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε το ένα (1)σχετικό. Με βάση τα προαναφερόµενα είναι 

απαραίτητο να εναρµονισθούν τα συµβατικά τεύχη (Τιµολόγιο Μελέτης, Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) µε τις ΕΤΕΠ αλλά και τις ΚΥΑ 

περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE (τέσσερα σχετικό). 

  Για την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εναρµόνισης των Συµβατικών Τευχών συντάχθηκε από 

την Επιτροπή Τιµολογίων του Υπουργείου (πέντε σχετικό) πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ, που σας 

αποστέλλουµε για το έργο του θέµατος και που επισυνάπτονται στο περιγραφικό του τιµολόγιο. Παράλληλα από το 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΤΠ) του έργου αφαιρούνται τα εδάφια που καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 

  Τονίζεται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, σε ποσότητες και νέες τιµές στο τιµολόγιο της µελέτης του εν’ 

θέµατι έργου, από την εναρµόνιση των τευχών δηµοπράτησης µε τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ, αυτές θα καλυφθούν από τα 

άρθρα 57,60 του Ν. 3669/08. 

  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τα σχετικά του θέµατος, παρακαλείται η Επιτροπή σας: Να 
εγκρίνει τα εναρµονισµένα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 Τεύχη ∆ηµοπράτησης (επισυναπτόµενος πίνακας 
αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ στο περιγραφικό τιµολόγιο και αφαίρεση εδαφίων τεχνικών προδιαγραφών 
που καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ) του έργου του θέµατος. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει ότι ενώ έπρεπε να γίνει γενική επισκευή για την λειτουργική αναβάθµιση του 
κτιρίου µε το έργο αυτό ουσιαστικά γίνεται µια επιδιόρθωση των όψεων και για τους λόγους αυτούς δεν ψηφίζει την 
εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι στην υπάρχουσα µελέτη προβλέπεται µόνο µερική στατική αποκατάσταση του 
φέροντος οργανισµού του σχολείου και η διαµόρφωση των όψεων του, άρα αποσπασµατικές εργασίες και όχι συνολική 
αποκατάσταση του κτιρίου, προτείνει την εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία και ψηφίζει την 
πρότασή του. 
Για τους παραπάνω λόγους  η Α/ Πρόεδρος  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 
 
1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

                2. ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012-ΦΕΚ 2221Β’/30-7-2012 
           3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/04-10-2012 
           4. ΑΡΘΡΑ 57,60,176/Ν.3669/08 
           5. ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι/6690-ΦΕΚ 1914Β’/15-6-2012 
           6. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆11γ/ο/393/2-8-2010/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
                   7.το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει τα εναρµονισµένα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 Τεύχη ∆ηµοπράτησης (επισυναπτόµενος πίνακας 

αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ στο περιγραφικό τιµολόγιο και αφαίρεση εδαφίων τεχνικών προδιαγραφών 

που καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ & ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ». 

             Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης αποτελούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες α) Κατάργησης 

Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών β) Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και 

ισχυόντων άρθρων Ν.Ε.Τ του παραπάνω έργου.  

 



Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
                                                                    Η Α/ Πρόεδρος 
 
                                                                  Κατερίνα Κουταλά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Α∆Α: Β4ΣΚΩΕ5-ΗΦ5                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 33 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15 η  Νοεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 237/ 2012. 
 

         ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) ΜΕ 
ΤΙΣ                ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

  «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

 
 

 Στο Αργοστόλι σήµερα 15 η Νοεµβρίου  του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  48004 /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ  ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                      
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                             
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος(Πρόεδρος) 
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          

 

   Η Προέδρευσα Α/ Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουταλά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον 
 λόγο στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  του τµήµατος Μελετών και κατασκευής Υδραυλικών   
κτιριακών – Η/Μ έργων Τ.Υ κ. Παναγιώτη Κουνάδη, ο οποίος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) ΜΕ 
 ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆. 
 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

  και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 
                1. ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012-ΦΕΚ 2221Β’/30-7-2012 

           2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/04-10-2012 
           3. ΑΡΘΡΑ 57,60,176/Ν.3669/08 
           4. ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι/6690-ΦΕΚ 1914Β’/15-6-2012 
           5. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆11γ/ο/393/2-8-2010/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ζητείται για τα έργα των 

οποίων η  διακήρυξη δηµοπράτησης θα αποσταλεί για δηµοσίευση από τις 30-9-2012 και µετά, η εφαρµογή 

υποχρεωτικά των  εγκριθεισών 440 ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε το ένα (1) σχετικό. Με βάση τα προαναφερόµενα είναι 



απαραίτητο να  εναρµονισθούν τα συµβατικά τεύχη (Τιµολόγιο Μελέτης, Τ.Σ.Υ., Τ.Τ.Π.) µε τις ΕΤΕΠ αλλά και τις ΚΥΑ 

περί  υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE (τέσσερα σχετικό). 

 Για την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εναρµόνισης των Συµβατικών Τευχών συντάχθηκε από την 

 Επιτροπή Τιµολογίων του Υπουργείου (πέντε σχετικό) πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ, που 

σας  αποστέλλουµε για το έργο του θέµατος και που επισυνάπτονται στο περιγραφικό τους τιµολόγιο. Παράλληλα από 

το  Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΤΠ) των δύο έργων αφαιρούνται τα εδάφια που καλύπτονται από τις 

αντίστοιχες  ΕΤΕΠ. 

 Τονίζεται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, σε ποσότητες και νέες τιµές στο τιµολόγιο της µελέτης του εν’ 

θέµατι  έργου, από την εναρµόνιση των τευχών δηµοπράτησης µε τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ, αυτές θα καλυφθούν από τα 

άρθρα  57,60 του Ν.3669/08. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τα σχετικά του θέµατος, παρακαλείται η Επιτροπή σας: 

  Να εγκρίνει τα εναρµονισµένα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 Τεύχη ∆ηµοπράτησης (επισυναπτόµενος πίνακας 

 αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ στο περιγραφικό τιµολόγιο και αφαίρεση εδαφίων τεχνικών 

προδιαγραφών  που καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ) των έργων του θέµατος. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού είδε τις διατάξεις: 
 
1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

                2. ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012-ΦΕΚ 2221Β’/30-7-2012 
           3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/04-10-2012 
           4. ΑΡΘΡΑ 57,60,176/Ν.3669/08 
           5. ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι/6690-ΦΕΚ 1914Β’/15-6-2012 
           6. ΑΠΟΦΑΣΗ ∆11γ/ο/393/2-8-2010/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, 

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει τα εναρµονισµένα µε την Εγκύκλιο 26/4-10-2012 Τεύχη ∆ηµοπράτησης (επισυναπτόµενος 

πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ στο περιγραφικό τιµολόγιο και αφαίρεση εδαφίων τεχνικών 

προδιαγραφών που καλύπτονται από τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ) του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆. 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

   Όσον αφορά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού (11-11-2012) του έργου 
να  παραµείνει ως  έχει. 

                                     Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης αποτελούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες α) Κατάργησης   
Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών β) Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων 
άρθρων Ν.Ε.Τ του παραπάνω έργου. 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
                                                                  Η Α/ Πρόεδρος 
 
                                                                 Κατερίνα Κουταλά . 
 



 
 
 

                                                                                                                Β4ΣΛΩΕ5-Ν3Τ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    33 ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/ 2012. 
 
 
        ΘΕΜΑ : Κατακύρωση  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆,Ε Ελειού- Πρόννων» και ανασύνταξη των τιµών του   
Προϋπολογισµού της Μελέτης και των Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004  /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                    
                                                           
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   ∆ηµήτριος Πυλαρινός(Πρόεδρος)    
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                          
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας (αποχώρησε) 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8.Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          
 
Η  Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 
στον Τεχνικό Υπάλληλο του ∆ήµου και αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού κ. Γεράσιµο 
Φιλιππάτο, ο οποίος  εισηγούµενος   το   3 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης:, « Κατακύρωση  Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή 
∆,Ε Ελειού- Πρόννων και ανασύνταξη των τιµών του   Προϋπολογισµού της Μελέτης και των Τευχών 
∆ηµοπράτησης» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:  
 
Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό Ανοικτού Μειοδοτικού Για την ανάδειξη Αναδόχου του παρακάτω έργου: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ηµοπρασίας του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ»  

Προϋπολογισµού 494.832,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

 



Στο Αργοστόλι σήµερα 13 Νοεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆. Κεφαλονιάς, η επιτροπή διεξαγωγής της ανωτέρω 

∆ηµοπρασίας που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 227/12 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. 

Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

 

1) Ελένη Λουκέρη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 

2) Γεώργιος ∆ελλαπόρτας, Τ.Ε. Πολιτικος Μηχανικό, ως µέλος, 

3) Ελβίρα Λορετζάτου, Τ.Ε. Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχ/κών, ως µέλος 

 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν 

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ……………………………………………………………………………………….… 

2) …………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………. 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής 

προσφορών. 

Σε αυτή την φάση, 1ον) ελέγχθηκε η νοµιµότητα εκπροσώπησης και 2ον) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη 

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον 

φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού µονόγραψε τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη 

στην αποσφράγισή τους και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών ως εξής: 

1) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

………………………………… επί τοις εκατό (…………%). 

2) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

………………………………… επί τοις εκατό (…………%). 

3) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

………………………………… επί τοις εκατό (…………%). 

4) ………………………………………………… προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

………………………………… επί τοις εκατό (…………%). 

Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς όλων των 

διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση 

του ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Πρακτικού αυτού. 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων και 

το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, καθώς και η 

εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης. 

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών - ως προς την πληρότητα των 

υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ 

επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών. Τέλος παρακρατήθηκαν τα απαιτούµενα (14) µηχανόσηµα. 



 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν απέρριψε καµία από τις προσφορές κρίνοντάς τις παραδεκτές. 

Προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται ο ……………..……………………….. µε ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης………………………………………………….. επί τοις εκατό (…………….%). 

Η επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει. 

Η Επιτροπή 

 
 

 
 

Ελένη Λουκέρη 
(Πρόεδρος) 

 

 
 

Γεώργιος ∆ελλαπόρτας  
(Μέλος) 

 
 

Ελβίρα Λορετζάτου 
(Μέλος) 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

(Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ»  

Προϋπολογισµού 494.832,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

 
 

 

 
 
 
 

Προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες µονάδες 
(%) 

 
Α/Α 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Ολογράφως  Αριθµ. 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3.  

   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    



Σύµφωνα µε αυτό εισηγούµεθα στην Επιτροπή σας: 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, καθότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά(Ούτε και στην υπηρεσία πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.α της 
διακήρυξης). 
2.  Όσον αφορά την αριθµ. πρωτ. 48176/13-11-2012 αίτηση –αναφορά των εργοληπτών κ. κ. Σπυράτου 
Λάµπρου, Γονή Τερψιχόρης  , Πλατειές Α.Ε , Κουράκου Γεώργιου και Βαγγελάτου Γεώργιου , η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να γνωµοδοτήσει σχετικά καθότι δεν άπτεται των αρµοδιοτήτων της. 
Η Πρόεδρος                           Τα Μέλη                                 
Ελένη Λουκέρη                       Γεώργιος ∆ελαπόρτας – Ελβίρα Λορεντζάτου. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις: 
 
1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
την 189/2012 και την  227/2012 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
το άρθρο 18 της διακήρυξης, καθώς και 
Το παραπάνω Πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , του  ανοικτού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή ∆, Ε Ελειού- Πρόννων». 
2.Κηρύττει άγονο  τον  διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, καθότι δεν κατατέθηκε 
καµία προσφορά. 
3. Σχετικά µε  την αριθµ. πρωτ. 48176/13-11-2012 αίτηση –αναφορά των εργοληπτών κ. κ. Σπυράτου Λάµπρου, 
Γονή Τερψιχόρης  , Πλατειές Α.Ε , Κουράκου Γεώργιου και Βαγγελάτου Γεώργιου , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  δεν 
είναι στην αρµοδιότητα της  να γνωµοδοτήσει σχετικά  . 
4. Να προβεί η αρµόδια Υπηρεσία στην ανασύνταξη των τιµών του   Προϋπολογισµού της Μελέτης και των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης του παραπάνω έργου σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα τιµολόγια των εγκυκλίων  11 
αριθ. πρωτ. ∆17α/06/76ΦΝ 437/20-06-2008 και 14 αρίθ. πρωτ. ∆17Α/04/82/ΦΝ437/14-07-2008 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
 
                                                                    Η Α/ Πρόεδρος 
                                                
                                                                 Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    33 ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239/ 2012. 
 
 

        ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση για άσκηση ανακο̟ής  σε επιδοθείσες διαταγές 
πληρωµών. 
 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004  /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   ∆ηµήτριος Πυλαρινός(Πρόεδρος)    
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                          
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας (αποχώρησε) 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8.Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          
 
Η  Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος  εισηγούµενος   το   4 ο 
θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης:, «Εξουσιοδότηση για άσκηση ανακοπής  σε επιδοθείσες διαταγές πληρωµών.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Μετά από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην υπηρεσία µας σχετικά µε τις  διαταγές πληρωµής  που 

µας επιδόθηκαν,  σας γνωστοποιούµε ότι για µεν τον  φάκελο των δικαιολογητικών του κ. Κωνσταντινίδη 
Σταύρου για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» είναι πλήρης, ο δε φάκελος των δικαιολογητικών του για το έργο : «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΙΡΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» δεν είναι πλήρης (λείπουν ο 1ος Λογαριασµός, Βεβαίωση Εκτέλεσης 
εργασιών, Βεβαίωση Συµµόρφωσης Αναδόχου, Ορισµός Επιβλέποντος, Εγγυητική, κ.λ.π.), καθώς στην διάθεση 
της Οικονοµικής Υπηρεσίας βρίσκονται µόνο η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (για τον 1ο  Λογαριασµό) και οι 
απαιτούµενες κρατήσεις.  

Ως εκ τούτου και επειδή κατά την άποψη της νοµικής υπηρεσίας  συντρέχουν νοµικοί λόγοι, 
παρακαλούµε την οικονοµική επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση ανακοπής στις επιδοθείσες διαταγές πληρωµής 
του κ. Σταύρου Κωνσταντινίδη, να δοθεί εξουσιοδότηση  στη πληρεξούσια δικηγόρο να την ασκήσει και να 
ορισθεί δικαστικός επιµελητής για τις απαιτούµενες ενέργειες. 
 
 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος προτείνει το θέµα να αποσυρθεί και να επανέλθει στην Επιτροπή για συζήτηση 
µε ολοκληρωµένη εισήγηση και την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας.. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 
 
1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
Την παραπάνω  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1 Αποσύρει το παραπάνω  θέµα  µε την προϋπόθεση  να επανέλθει στην επόµενη Οικονοµική Επιτροπή για 
συζήτηση µε ολοκληρωµένη εισήγηση µε  την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
                                                                   Πιστό αντίγραφο  
 
                                                                    Η Α/ Πρόεδρος 
                                                
                                                                 Κατερίνα Κουταλά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Α∆Α:  Β4ΣΚΩΕ5-Ξ6Κ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  τακτικής   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012   
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/ 2012. 
 
 

        ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας έτοιµου 
σκυροδέµατος  για την συντήρηση Οδικού δικτύου Κεφαλλονιάς. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004 /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                             ∆ηµήτριος Πυλαρινός (Πρόεδρος)                                                     
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                            
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                          
4. Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                       
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Γκισγκίνης Νικόλαος      
 
Η  Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος  εισηγούµενος   το   5 ο 
θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος 
για συντήρηση οδικού δικτύου  Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Η  υπ αρίθ. 44569/2012 διακήρυξη διενέργειας  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος του κ. ∆ηµάρχου  τις 25-10-2012 , αναβλήθηκε   διότι η ίδια 
Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ   διεξήγαγε  προηγουµένως άλλη δηµοπράτηση η οποία λόγω ενστάσεων καθυστέρησε να 
ολοκληρωθεί καταλαµβάνοντας τον χρόνο της παρόντος διαγωνισµού  για τον λόγο αυτό   καλείται η Επιτροπή 
να εγκρίνει το Πρακτικό της επανάληψης του ∆ιαγωνισµού της 31-10-2012, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   31/10/2012 ηµέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.30 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. Παπαγγελόπουλος Άγγελος , Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 10.00 π.µ έως 10:30 π. µ δεχόταν προσφορές για την Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος. 
Τις 10:35 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον αρµόδιο υπάλληλο 
πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Μπεκατώρο Γιώργο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  πρωτοκολληθεί  καµία 
προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως δύο  ενδιαφερόµενοι  µε κλειστή προσφορά  
1 Ι. Μαρούλης Α.Ε. και κατέθεσε προσφορά. 
2 ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ και κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά  παρουσία των δύο 
ενδιαφερόµενων   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης αριθ. 
1009/18-10-2012  και  στην συνέχεια προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών 
και αναλυτικά : 
Για το Κεφ. Α  
1. Ι. Μαρούλης Α.Ε.  σε δύο αντίγραφα µε προσφορά για το κεφ. Α 74,00 € τιµή µονάδος  και  συνολικά 

επί του προϋπολογισµού  µελέτης  51.578,00 € µε  ΦΠΑ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
2. Αφοι Παν. Βαγγελάτου σε δύο αντίγραφα µε προσφορά για το κεφ. Α 73,50 € τιµή µονάδος  και  

συνολικά επί του προϋπολογισµού  µελέτης  51.229,50 € µε  ΦΠΑ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε 
Για το Κεφ. Β 
1. Ι. Μαρούλης Α.Ε.  σε δύο αντίγραφα µε προσφορά για το κεφ. Β 1) 0,80 € και 2) 0,75 € τιµή µονάδος  και  
συνολικά επί του προϋπολογισµού  µελέτης  7.771,75 € µε  ΦΠΑ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε 
2. Αφοι Παν. Βαγγελάτου δεν κατέθεσε προσφορά για το κεφ Β 

Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  1009/18-10-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την προσφορά της εταιρείας Αφοι Βαγγελάτου Ο.Ε.  
      5. Την προσφορά της εταιρείας Ι. Μαρούλης Α.Ε. 
      6. Την ανάγκη του δήµου για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος  για την αρση    
          επικινδυνότητας του δηµοτικού οδικού δικτύου. 
      
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος για τον δήµο Κεφαλλονιάς για το  
ΚΕΦ Α  

1.  ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ µε συνολική προσφορά 51.229,50 € µε ΦΠΑ. 
Για το ΚΕΦ Β 

1.Τον Ι. Μαρούλη Α.Ε. µε συνολική προσφορά 7.771,75 € πλέον  ΦΠΑ. 
 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 

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  1009/18-10-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος 
α  του ΕΚΠΟΤΑ     
3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
4) Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    



  5) το παραπάνω Πρακτικό  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , του   πρόχειρου  µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
µε σφραγισµένες προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος για την συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Κεφαλλονιας. 
2. Ανακηρύττει µειοδότη για το ΚΕΦ Α δηλαδή για την προµήθεια σκυροδέµατος κατηγορίας C 16/20 ρείθρων 
,τραπεζοειδών τάφρων , προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π ,  την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ µε 
συνολική προσφορά 51.229,50 € µε ΦΠΑ. 
3) Ανακηρύττει µειοδότη  για το ΚΕΦ. Β δηλαδή α) σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 
και β) Σιδηρούς οπλισµός STIII (S400) H ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων την εταιρεία Ι. Μαρούλη Α.Ε.   µε 
συνολική προσφορά   7.771,75 €  πλέον  Φ.Π. Α.   
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  Α/ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό αντίγραφο  
                                                                     Η Α/Πρόεδρος 
 
                                                                Κατερίνα Κουταλά.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της    33 ης    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Νοεµβρίου 2012   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 241/ 2012. 
 
 

        ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας καυσίµων στις ∆.Ε 
Παλικής –Πυλαρέων- και Ελειού- Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ 48004  /12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/ Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                       
                                                           
1. Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                   ∆ηµήτριος Πυλαρινός(Πρόεδρος)    
3.  Αικατερίνη Κουταλά                                                          
4. Γκισγκίνης Νικόλαος      
5. Ζαπάντης Ανδρέας (αποχώρησε) 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8.Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                          
 
Η  Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ο οποίος  εισηγούµενος   το   6 ο 
θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας καυσίµων στις ∆.Ε 
Παλικής –Πυλαρέων- και Ελειού- Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το Πρακτικό της 
επανάληψης του ∆ιαγωνισµού τις 13-11-2012, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

   Σήµερα   13/11/2012 ηµέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  



3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια καυσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον προϊστάµενο του 
∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν 
πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε δεν   έχει  πρωτοκολληθεί καµία προσφορά :  
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  

. 
      Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  46884/2-11-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά 
      5. Το γεγονός ότι για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας απαιτείται η   
       προµήθεια καυσίµων. 
       7. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε µειοδότης για τις ∆.Ε. Παλικής , Πυλαρέων και Ελειού    
       Πρόννων 
                                                            ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού για τις δηµοτικές ενότητες Παλικής , Πυλαρέων και Ελειού   Πρόννων 
όπως ορίζει η υπ΄αριθ. 46884/2-11-2012 διακήρυξη. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύει ότι ο ∆ήµος πρέπει να δηµιουργήσει τις ανάλογες 
προϋποθέσεις  και υποδοµές ώστε να διασφαλίζεται κατ αρχήν η σωστή τροφοδότηση των καυσίµων σε κάθε 
∆ηµοτική Ενότητα και κατά δεύτερο  µε µοναδικό  στόχο την εξασφάλιση των οικονοµικών   συµφερόντων του. 
 και αφού είδε τις διατάξεις: 
1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
2)  την  46884/2-11-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος 
α  του ΕΚΠΟΤΑ     
 3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
4)  Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    
 5) το παραπάνω Πρακτικό  
 
 
                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , του   πρόχειρου  µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
µε σφραγισµένες προµήθειας καυσίµων στις ∆.Ε Παλικής –Πυλαρέων- και Ελειού- Πρόννων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.» 
2. Κηρύττει   άγονο τον παραπάνω διαγωνισµό  για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Παλικής , Πυλαρέων και Ελειού   
Πρόννων όπως ορίζει η υπ΄αριθ. 46884/2-11-2012 διακήρυξη. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
                                                                    Πιστό αντίγραφο  
 
                                                                    Η Α/ Πρόεδρος 
                                                
                                                                 Κατερίνα Κουταλά. 
 
 



                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Α∆Α:  Β4ΣΡΩΕ5-ΒΧΤ             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                            
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
15 η  Νοεµβρίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : ∆ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού & ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για απόδοση 

προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους Ε’  διµήνου 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Νοεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη           και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  48004/12 -11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                     
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                      
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος.(Πρόεδρος) 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Ζαπάντης Ανδρέας  (αποχώρησε) 
6. Κουταλά Κατερίνα 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Γαλάτης Άγγελος 
H  Προεδρεύουσα  Α/ Πρόεδρος , κ. Κατερίνα Κουταλά ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    
εισηγούµενη   το  7ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «∆ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού & ορισµός 
υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για απόδοση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους ∆  διµήνου του 
2012»  και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας Πρόνοιας του ∆ήµου ανέφερε τα εξής: 
 
 Με  απόφαση υπουργού εσωτερικών , αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
επιχορηγείται  µε ποσό 375.881,27 € µε σκοπό την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους 
για τους µήνες  Σεπτεµβρίου- Οκτωβρίου    2012  εκδίδοντας  Ένταλµα Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του 
∆ήµου. 
Έχοντας υπόψη :  
 
 το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),που  ορίζονται τα εξής:  
«1. Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 



Επίσης,  µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:«1. Εντάλµατα 

προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι 

µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση 

λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και 

επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 

παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 

προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 

προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 

χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 

των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 

ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται 

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Ζητείται 

1) Η Έγκριση  και   διάθεση  πίστωσης  ποσού  375.881,27 σε βάρος των παρακάτω  Κ.Α   του προϋπολογισµού 

του έτους 2012 για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων Σεπτεµβρίου- Οκτωβρίου    

2012 και αναλυτικά: 

α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό                               168.143,59 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό                                                       23.806,00 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό                                          4.182,00 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό                                               88.536,00 

ε)15.6718.08 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς  

∆ηµοσίου και ανασφάλιστοι     ποσό                                                                                       12.115,60 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό                                                                                       48.076,00 



κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό                                                                               10.860,00 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό                                                                              1.394,00 

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό                                                         4.578,08 

 Κ3) 15.6718.05 Επιδότηση κίνησης Τετραπλ. –Παραπλ. ποσό             1                               14.190,00 

    2)  Την  Έγκριση της έκδοσης  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω Κ.Α στην υπόλογο   δηµοτικό 

υπάλληλο  κ.  ∆ρακονταειδή Σοφία    συνολικού  ποσού  375.881,27 € για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

της καταβολής του παραπάνω ποσού στους δικαιούχους. 

Σηµειώνεται ότι τα ταχυδροµικά τέλη (∆ΙΑΣ ΑΕ)  ανέρχονται στο ποσό των  48.26€ και θα εξοφληθούν στο τέλος 

του οικονοµικού έτους. 

     3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 31/12/2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

         τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος  
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1) Η Εγκρίνει  και   διαθέτει   πίστωση  ποσού  375.881,27 €    σε βάρος των παρακάτω  Κ.Α   του 

προϋπολογισµού του έτους 2012 για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων  

Σεπτεµβρίου   – Οκτωβρίου   2012 και αναλυτικά: 

α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό                               168.143,59 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό                                                       23.806,00 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό                                          4.182,00 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό                                               88.536,00 

ε)15.6718.08 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς  

∆ηµοσίου και ανασφάλιστοι     ποσό                                                                                       12.115,60 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό                                                                                       48.076,00 

κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό                                                                               10.860,00 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό                                                                              1.394,00 

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό                                                         4.578,08 

 Κ3) 15.6718.05 Επιδότηση κίνησης Τετραπλ. –Παραπλ. ποσό             1                               14.190,00 

2)  Εγκρίνει την  έκδοση  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω Κ.Α στην υπόλογο   δηµοτική  υπάλληλο  

κ.  Σοφία ∆ρακονταειδή    συνολικού  ποσού 375.881,27 € για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της 

καταβολής του , στους δικαιούχους. 

  3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 31/12/2012. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                                             Η Α/ Πρόεδρος  
 
 
                                                                            Κατερίνα Κουταλά .    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


