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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  98  / 2013 
 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του  Συµβουλίου  

της Επικρατείας.    

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18729/ 8-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                     
4.   Σαµούρης Σπυρίδων(προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                                                                                                                 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           
6.  Ζαπάντης Ανδρέας  
7. Κουνάδη Μαρία (αναπληρωµατικό Μέλος)   
8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,   εισηγούµενος 

   το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του  Συµβουλίου της 

Επικρατείας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου  

του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 Με την µε αριθµό 52/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ελειού 

Πρόννων ανατέθηκε στο ∆ικηγορικό Γραφείο Φώτης Κρεµµύδας – Φίλιππος ∆ωρής και Συνεργάτες η 

υπόθεση της από 14.11.2006 αίτησης ακύρωσης (αριθµ. καταθ 6557/2006) ενώπιον του ΣτΕ, της 

∆ιονυσίας Κουρκουµέλη του Γεωργίου κατά του ∆ήµου Ελειού Πρόννων, νυν ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

   Εν συνεχεία µε την µε αριθµό 113/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των πληρεξούσιων 

δικηγόρων : 1) Φώτιου – ∆ηµητρίου Κρεµµύδα του Νικολάου (ΑΜ ∆ΣΑ 3307), 2) Σπυριδούλας – 

Αγγελικής Λιώση του Επαµεινώνδα (ΑΜ ∆ΣΑ 13926), 3) Ευθυµίας Κυριαζή του Ηλία (ΑΜ ∆ΣΑ 10734) 

και 4) Κωσταντίνου Μάλλιου του ∆ηµητρίου (ΑΜ ∆ΣΑ 15162) κατοίκων, Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ. 

37, ενεργούντες είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά την 01.10.2012 που θα συζητηθεί η υπόθεση της 

από 14.11.2006 αίτησης ακύρωσης (αριθ. κατ. 6557/2006) ενώπιον του ΣτΕ (Στ΄ Τµήµα), της ∆ιονυσίας  
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Κουρκουµέλη του Γεωργίου κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων  και της υπ΄αριθ. 52/2004 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελειού Πρόννων, για λογαριασµό του ∆ήµου.  Περαιτέρω 

ορίστηκε η συµβολαιογράφος Αργοστολίου Αγλαΐα Λουκάτου και σε περίπτωση κωλύµατός της ο 

συµβολαιογράφος Ληξουρίου Ιωσήφ Λουκέρης να συντάξει σχετικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Η συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης έγινε την 03.12.2012 και εκδόθηκε η υπ΄ αριθµό 4976/2012 

απόφαση του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία η υπόθεση παραπέµπεται στην 7µελή Σύνθεση του ΣΤ’ 

Τµήµατος η δικάσιµος της οποίας έχει οριστεί την 13.05.2013. 

 Με την από 10.04.2013 επιστολή του ως άνω δικηγορικού γραφείου ζητείται η έγκριση της 

παράστασης και η σύνταξη νέου συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου ως προς του ίδιους δικηγόρους που 

είχαν οριστεί µε την µε αριθµό 113/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και το µε αριθµό 

6533/10.07.2012 πληρεξούσιο ώστε να εκπροσωπήσουν από κοινού ή καθένας χωριστά το ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση στις 13.05.2013 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 Επειδή την υπόθεση αυτή χειρίζεται το Γραφείο Φώτης Κρεµµύδας – Φίλιππος ∆ωρής και 

Συνεργάτες από το έτος 2006 όπου ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε από τον πρώην ∆ήµο Ελειού 

Πρόννων στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο και στο ΣτΕ, συνεπώς το εν λόγω γραφείο έχει ήδη  γνώση 

και εµπειρία επί της συγκεκριµένης υπόθεσης. 

 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιε) του ν. 

3852/2010 µπορεί να αποφασίζει την πρόσληψη δικηγόρου. 

 Τέλος σας ενηµερώνω ότι για τη συγκεκριµένη υπόθεση η Νοµική Υπηρεσία δεν έχει καµιά 

απολύτως γνώση πλην του φακέλου ο οποίος έχει αποσταλεί από τη ∆.Ε. Ελειού Πρόννων  

προκειµένου να διαβιβαστεί στο ΣτΕ. 

 Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ να εγκριθεί α) η παράσταση των ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας των πληρεξούσιων δικηγόρων : 1) Φώτιου – ∆ηµητρίου Κρεµµύδα του Νικολάου (ΑΜ ∆ΣΑ 

3307), 2) Σπυριδούλας – Αγγελικής Λιώση του Επαµεινώνδα (ΑΜ ∆ΣΑ 13926), 3) Ευθυµίας Κυριαζή 

του Ηλία (ΑΜ ∆ΣΑ 10734)  4) Κωσταντίνου Μάλλιου του ∆ηµητρίου (ΑΜ ∆ΣΑ 15162)και 5) Φανή 

Καραγιάννη του Αθανασίου (α.µ Σ∆Α 13201) κατοίκων, Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ. 37, ενεργούντες 

είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά την 13.05.2013 που θα συζητηθεί η υπόθεση της από 14.11.2006 

αίτησης ακύρωσης (αριθ. κατ. 6557/2006) ενώπιον του ΣτΕ και στην  7µελή Σύνθεση του Στ΄ Τµήµατος 

της ∆ιονυσίας Κουρκουµέλη του Γεωργίου κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων κατόπιν της υπ’ 

αριθµό 4976/2012 παραπεµπτικής απόφασης του Στ’ Τµήµατος του ΣτΕ καθώς και σε κάθε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο ή τµήµα ή ακόµα και την Ολοµέλεια του ΣτΕ που τυχόν µπορεί να παραπεµφθεί αύτη, 

β) να οριστεί συµβολαιογράφος Κεφαλονιάς για την σύνταξη του απαραίτητου συµβολαιογραφικού 

πληρεξουσίου. 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος αναφέρει ότι επειδή δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την υπόθεση ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ.  

και αφού είδε τις διατάξεις : 

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

                   2) την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
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                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α). Εγκρίνει την παράσταση  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των πληρεξούσιων δικηγόρων : 

1) Φωτίου – ∆ηµητρίου Κρεµµύδα του Νικολάου (ΑΜ ∆ΣΑ 3307), 2) Σπυριδούλας – Αγγελικής Λιώση 

του Επαµεινώνδα (ΑΜ ∆ΣΑ 13926), 3) Ευθυµίας Κυριαζή του Ηλία (ΑΜ ∆ΣΑ 10734) 4) Κωνσταντίνου 

Μάλλιου του ∆ηµητρίου (ΑΜ ∆ΣΑ 15162) και 5) Φανή Καραγιάννη του Αθανασίου (α.µ Σ∆Α 13201) 

κατοίκων, Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ. 37, ενεργούντες είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά την 

13.05.2013 που θα συζητηθεί η υπόθεση της από 14.11.2006 αίτησης ακύρωσης (αριθ. κατ. 6557/2006) 

ενώπιον του ΣτΕ και στην  7µελή Σύνθεση του Στ΄ Τµήµατος της ∆ιονυσίας Κουρκουµέλη του Γεωργίου 

κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού- Πρόννων κατόπιν της υπ’ αριθµό 4976/2012 παραπεµπτικής απόφασης 

του Στ’ Τµήµατος του ΣτΕ καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ή τµήµα ή ακόµα και την Ολοµέλεια 

του ΣτΕ που τυχόν µπορεί να παραπεµφθεί αύτη, 

Β) Ορίζει την συµβολαιογράφο  Κεφαλονιάς κ. Λίτσα  Λουκάτου      για την   σύνταξη  του σχετικού 

συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου και σε περίπτωση κωλύµατος τον κ. Ιωσήφ Λουκέρη . 

Γ) Παραπέµπει το θέµα του καθορισµού αµοιβής  του ∆ικηγορικού Γραφείου  στο ∆. Σ  για λήψη 

απόφασης βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

∆) Η αµοιβή των  συµβολαιογράφων  ορίζεται σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 100692/2009 (ΦΕΚ 

1487/23.07.2009 τεύχος Β’): Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Α∆Α: ΒΕΝΥΩΕ5-50Β                           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   99 / 2013 
 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος και ορισµός  

δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Μαΐου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18729/ 8-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                          
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                           
4.   Σαµούρης Σπυρίδων(προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                                                                                                                 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           
6.  Ζαπάντης Ανδρέας  
7. Κουνάδη Μαρία (αναπληρωµατικό Μέλος)   
8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος   

 το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση αίτησης καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος και  

ορισµός δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  

εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

          Κατόπιν της από 7-7-2010 αίτησης του κ. Παναγή Χριστοδουλάτου εκδόθηκε η µε αριθ.  πρωτ. 

4579/6-12-2011 Πράξη αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων λόγω ρυµοτοµίας και προσκύρωσης 

ιδιοκτησιών επί ανωνύµων οδών που βρίσκονται στη θέση «Παπαγιάννη» ή «Γωνίες»  εντός 

εγκεκριµένου σχεδίου ∆αυγάτων για την εφαρµογή εγκεκριµένου σχεδίου. Η ως άνω πράξη κυρώθηκε 

µε την υπ’ αριθ. 4748/1995/2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και διατάχθηκαν τα 

αναφερόµενα σε αυτή για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών που εµφαίνονται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα καις τον κτηµατολογικό πίνακα που τα συνοδεύει. Εν συνεχεία µετά από Εκτίµηση της 

αρµόδιας Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας ακινήτων  εκδόθηκε το σχετικό πρακτικό και προσδιορίστηκε η 

αξία των προσκυρούµενων τµηµάτων όπως αναφέρεται σε αυτό.  
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        Ο φάκελος της υπόθεσης µε όλα τα σχετικά έγγραφα που τον συνοδεύουν απεστάλη στη Νοµική 

Υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες της οι οποίες  στην προκείµενη περίπτωση είναι ο καθορισµός της 

προσωρινής τιµής µονάδας για τις προσκυρούµενες εκτάσεις από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφ/νίας. 

    Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 

των ένδικων  βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων.  

        Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την κατά νόµο 

προβλεπόµενη  κατάθεση αίτησης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας και να µου χορηγήσει 

σχετική εντολή  για την κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση όποτε αυτή οριστεί ής σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο της. 

       Παρακαλείται επίσης η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο 

Κεφαλληνίας για τις κατά νόµο προβλεπόµενες επιδόσεις. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού είδε 
τις διατάξεις  
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
                    Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α).  Την κατάθεση αίτησης για τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας  για τις προσκυρούµενες 

εκτάσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Β) Χορηγεί  σχετική εντολή  για την κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση όποτε αυτή οριστεί ής 

σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο της στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου . 

Γ) Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια  του  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αιµιλία Γιαννοπούλου  για τις 

κατά νόµο προβλεπόµενες επιδόσεις. 

∆) Η αµοιβή της  παραπάνω δικαστικής    επιµελήτριας   ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.      

 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   Α∆Α: ΒΕΝΥΩΕ5-Ζ∆5                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100  / 2013 
 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου « Αποκατάσταση  ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Μαΐου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18729/ 8-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                      
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                           
4.   Σαµούρης Σπυρίδων(προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                                                                                                                 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           
6.  Ζαπάντης Ανδρέας  
7. Κουνάδη Μαρία (αναπληρωµατικό Μέλος)   
8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο  

Στον  Τεχνικό Υπάλλήλο  του ∆ήµου και Πρόεδρο της   Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  ∆ιαγωνισµού   

του εν λόγω έργου κ. Χρήστο Ρουχωτά ,   ο οποίος   εισηγούµενος   το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 

Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Αποκατάσταση  ΧΑ∆Α 

τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

    
   Σας παραθέτουµε το Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συντάχθηκε στις 16-04-2013 και αφορά το 
άνοιγµα του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής , του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και την τελική 
επιλογή Αναδόχου. 
 
 
Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά τη διάρκεια της, η Επιτροπή αποσφράγισε το 
φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, και το φάκελο οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου  ήτοι: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A/A 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Προσφερόµενη 
έκπτωση σε ακέραιες 

µονάδες (%) 

  

1 ΓΕΡ.Κ.ΠΑΝ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 
                  Ο.Ε 

 
 
         33  

 
 
 
∆εν διαπιστώθηκε λόγος αποκλεισµού για τον  διαγωνιζόµενο σε σχέση µε το παραδεκτό της οικονοµικής 
προσφοράς σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη. 
 
Με βάση τα παραπάνω και τα αναφερόµενα στην προκήρυξη του διαγωνισµού, η Επιτροπή εισηγείται την 
ανάθεση του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ¨  στον 
µειοδότη µε την επωνυµία ¨ΓΕΡ. Κ. ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε ¨  ο οποίος προσέφερε έκπτωση Τριάντα τρία 
τοις εκατό (33,00% ) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι έχει κατατεθεί στον ∆.Κεφαλλονιάς η υπ.αρ. 15990/17/04/13 αίτηση της 
κ.Παναγιωτακοπούλου Ε.  η οποία αιτείται την αναβολή της δηµοπρασίας  λόγω αδυναµίας της να 
προσέλθει, εξαιτίας της πανελλαδικής απεργίας των πλοίων την Τρίτη 16-04-13 ηµέρα του διαγωνισµού.  
 
 
      
Κατόπιν τούτου 

Εισηγούµεθα 
 

 
     Την έγκριση του πρακτικού  όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

     Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 

Συνηµµένα 1. Πρακτικό  του ∆ιαγωνισµού 
2. H υπ.αρ.15990/17-04-13 αίτηση 

  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ                                                                      

 

Αργοστόλι, 16.04.2013 
Αριθµ. Πρωτ.: 15715 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  

Προϋπολογισµού 191.880,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16 Απριλίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής 

της ∆ηµοπρασίας του εν’ θέµατι έργου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 56/2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) Χρήστο Ρουχωτά, ως Πρόεδρο, 



2)  Αικατερίνη Αµαραντίδου, ως Γραµµατέα και Μέλος,  

3) Σπύρο Παρίση, ως Μέλος, 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και 

κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε, εκπροσωπούµενη από τον ίδιο 

 

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

παραλαβής προσφορών. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ον) 

καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 

2ον) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή είχε ως εξής (στο συννηµένο φύλλο): 

  

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους 

στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

1) ¨ ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε ” προσέφερε έκπτωση ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ επί τοις εκατό 

(33,00%). 

 Το ανωτέρω ποσό αναγράφεται 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 παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και 

ειδικότερα  α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το 

δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. 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 υποβληθέντα µηχανόσηµα ενώ για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό 

δεν απαιτήθηκε ο έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 
Προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες 

µονάδες (%)  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως  Αριθµ. 

1. ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 33 

2.    

3.    

4.    



 

 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε»  

 Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι 

παραδεκτός. 

 

 Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, καταρτίστηκε ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

 

 Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στον µειοδότη µε την επωνυµία  

«ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε» ο οποίος προσέφερε έκπτωση Τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 

%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 

 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 

 

Η Επιτροπή  

Χρήστος Ρουχωτάς, Πρόεδρος 

Αικατερίνη Αµαραντίδου, Γραµµατέας και Μέλος 

Σπύρος Παρίσης, ως Μέλος 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του από 16/04/2013 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ 
 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

»  
Προϋπολογισµού 191.880,00 Ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
 Μετά την υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκύκλιο Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε 
ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω 
διαγωνισµό.  
 
 Από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τµήµα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών …-
Κτηριακών - Η/Μ Έργων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς απεστάλη το έγγραφο µε: 

 α. Α.Π. 15981/17-04-2013 προς Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας. 

  

  

 που αφορά τον έλεγχο εγγυητικής επιστολής του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. 

 
 Ελήφθη σε απάντηση αντίστοιχα η βεβαίωση µε αριθµ. πρωτ.: 

 α. Α.Π. 1083/18-04-2013/Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 
Προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες 

µονάδες (%)  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως Αριθµ. 

1. ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 33 

    



. 

  

 µε την οποία βεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής  συµµετοχής του 
διαγωνιζόµενου. Το ανωτέρω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας. 
 
 Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παράρτηµα αυτό, το υπογράφει. 
 
 
    Αργοστόλι, 24-04-2013 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
1) Χρήστος Ρουχωτάς, ως Πρόεδρος 
2) Αικατερίνη Αµαραντίδου, ως Γραµµατέας και Μέλος 
3) Σπύρος Παρίσης, ως Μέλος 
 

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

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
                    2) το παραπάνω Πρακτικό και την εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης  του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισµού 191.880,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2. Ανακηρύσσει µειοδότη  για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» την εταιρεία  µε την επωνυµία  «ΓΕΡ. Κ.ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΤΟΣ Ο.Ε» η οποία  προσέφερε έκπτωση τριάντα τρία τοις εκατό (33,00 %) επί 

του προϋπολογισµού του έργου. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                             Σάββας Σαββαόγλου    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Α∆Α: ΒΕΝΥΩΕ5-ΗΧΞ                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  101  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18729/ 8-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                            
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                       
4.   Σαµούρης Σπυρίδων(προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                                                                                                                 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           
6.  Ζαπάντης Ανδρέας  
7. Κουνάδη Μαρία (αναπληρωµατικό Μέλος)   
8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον 

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 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     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 



ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

851 08/05/2013 136,35 

Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. 
έξοδα ακινήτων [ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
2013,ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ124 ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ] 10.6312 9.362,23 

852 08/05/2013 265.183,63 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου (∆ηµ.Γηροκοµείο)-9ος 
Λογαριασµός 30.7336.35 3.308.339,59 

853 08/05/2013 227.150,00 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς"[4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ] 25.7326.18 1.923.326,43 

854 08/05/2013 73.000,00 
Προµήθεια  αδρανών υλικών  (ΣΑΤΑ 2012-
2013) 30.6262.12 0 

867 09/05/2013 24.000,00 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -
Πρόννων  20.7336.36 0,00 

868 09/05/2013 15.000,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  20.7336.31 0,00 

869 09/05/2013 210,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70.6662 14.790,00 

870 09/05/2013 395,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός 10.7133 8.352,60 

872 09/05/2013 2.086,08 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων. 10.6261.06 11.782,32 

873 09/05/2013 3.690,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής . 20.7336.30 20.310,00 

874 09/05/2013 4.551,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 20.7336.30 15.759,00 

875 09/05/2013 7.380,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 20.7336.30 8.379,00 

876 09/05/2013 4.305,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 20.7336.30 4.074,00 

877 09/05/2013 4.059,00 
Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 20.7336.30 15,00 

878 09/05/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό (∆Ε Αργοστολίου). 10.6643 10.000,00 

879 09/05/2013 4.000,00 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό (∆Ε Παλικής). 10.6643 6.000,00 

880 09/05/2013 26,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά. 10.7134.00 8.757,94 

881 09/05/2013 30,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά. 10.6264 9.217,10 

882 09/05/2013 40,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων. 10.6264 9.177,10 

885 09/05/2013 820,58 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων ΚΗΙ4932 ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ , 
ΚΗΙ8949  20.6253 10.052,76 

886 9/5/2013 24.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου. 20.7336.33 0,00 

887 9/5/2013 24.000,00 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης. 20.7336.32 0,00 

888 9/5/2013 892,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων ΚΗΥ 3965 , ΚΗΥ 5875, ΜΕ 34633 20.6253 9.160,76 

 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

858 08/05/2013 10,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες (µηχανήµατα έργων ) 
[ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 30.664 49.990 

859 08/05/2013 31,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων[ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 10.6613 15.921,41 

860 08/05/2013 210,07 
Ταχυδροµικά Τέλη [ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 00.6221.00 18.789,93 

861 08/05/2013 11,66 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης[ΠΑΓΙΑ 
ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 15.6682 2.988,34 

862 08/05/2013 37,00 

Υλικά συντήρησης επισκευής  
κοινοχρήστων  χώρων [ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 30.6661 243,26 

863 08/05/2013 132,30 

Υλικά συντήρησης επισκευής  
κοινοχρήστων  χώρων [ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 30.6661 243,26 

864 08/05/2013 84,44 

Υλικά συντήρησης επισκευής  
κοινοχρήστων  χώρων [ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 30.6661 243,26 

865 08/05/2013 138,01 

Υλικά συντήρησης επισκευής  
κοινοχρήστων  χώρων [ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 30.6661 243,26 

866 08/05/2013 141,69 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού[ΠΑΓΙΑ 
ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 20.6682.03 14.053,68 

889 08/05/2013 229.065,05 ∆όση Μαΐου ΦΟΣ∆Α 00.6737.01 1603.455,43 

890 08/05/2013 14.962,95 
Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης 
αγροτικών δρόµων ∆.Ε Παλλικής . 30.7323.73 37,05 

 

 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 852-853-854-858-859-860-
861-862-863-864-865 και 866. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 852-853-854-858-859-860-
861-862-863-864-865 και 866.  
Ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος  ψηφίζει  για  την  πρόταση   853  ΛΕΥΚΟ ψηφίζει επίσης  τις παρακάτω 
προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 858-859-860-861-862-863-864-865 και 866  και  επισηµαίνει ότι  µε το 
συνολικό ποσό των 87.000,00 € που ζητείται η έγκριση διάθεσης πιστώσεων  για την  συντήρηση και επισκευή   
εξωτερικού φωτισµού  µε απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες,  θα µπορούσαν να προσληφθούν και να εργαστούν 
δέκα τουλάχιστον  νέοι άνεργοι. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 



 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     102  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας  µε τίτλο « εργασίες περιήγησης Λιµνοσπηλαίου 

Μελισσάνης» 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 18729/ 8-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                   
4.   Σαµούρης Σπυρίδων(προσήλθε στο 4ο θέµα)                                                                                                                                                 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           
6.  Ζαπάντης Ανδρέας  
7. Κουνάδη Μαρία (αναπληρωµατικό Μέλος)   
8. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   

το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο « εργασίες περιήγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης»» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών – 

αξιολόγησης προσφορών παροχής υπηρεσιών (Π.∆ 28/80) και αναλυτικά : 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ  ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 

   Σήµερα   26/4/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή του Π.∆. 
28/80 που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 23/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

αποτελούµενη από τους:  

1. Παπαδάτος Νικόλαος ,  ∆ηµοτικός Σύµβουλος,  πρόεδρος. 
2. Κουστουµπάρδη Σοφία, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Μπενετάτου Ελένη,  Μηχανικός Τ.Ε.   ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:30 π.µ έως 10:00 π.µ δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία Εργασίες Περιήγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.   



Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον προϊστάµενο 
του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει  πρωτοκολληθεί 
καµία  προσφορά. 
Επιπλέον  δεν παρουσιάστηκε  κανένας  ενδιαφερόµενος µε προσφορά  

. 
 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  191/2013  απόφαση  του δηµάρχου Κεφαλλονιάς  , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη 
τιµή άρθρο 19 παράγραφος 1  του Π.∆. 28/80.     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80  

      4.   Την µη ύπαρξη καµίας  προσφοράς.    
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Όπως κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός  για την υπηρεσία Εργασίες Περιήγησης Λιµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης του ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και επαναληφθεί στις 30-4-2013 στον αυτό τόπο και ώρα όπως 
προβλέπεται από την διακήρυξη. 

     Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ  
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

   Σήµερα   30/4/2012 ηµέρα Τρίτη   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή του Π.∆. 28/80 
που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 23/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

αποτελούµενη από τους:  

1. Παπαδάτος Νικόλαος ,  ∆ηµοτικός Σύµβουλος,  πρόεδρος. 
2. Κουστουµπάρδη Σοφία, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Μπενετάτου Ελένη,  Μηχανικός Τ.Ε.   ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:30 π.µ έως 10:00 π.µ δεχόταν προσφορές για την υπηρεσία Εργασίες Περιήγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.   
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον προϊστάµενο 
του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει  πρωτοκολληθεί 
καµία  προσφορά. 
Επιπλέον  δεν παρουσιάστηκε  κανένας  ενδιαφερόµενος µε προσφορά  

. 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  191/2013  απόφαση  του δηµάρχου Κεφαλλονιάς  , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη 
τιµή άρθρο 19 παράγραφος 1  του Π.∆. 28/80.     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80  

      4.   Την µη ύπαρξη καµίας  προσφοράς.    
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Όπως κηρυχθεί άγονος και ο επαναληπτικός  διαγωνισµός  για την υπηρεσία Εργασίες Περιήγησης 
Λίµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών περιήγησης για το Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης. 
 

 Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού: ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Σταυρος Γρηγορόπουλος   καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει ότι  για την λειτουργία του 
Λιµνοσπηλαίου της Μελισσάνης πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπάλληλοι του ∆ήµου µε µόνιµη 
σχέση εργασίας  και πλήρεις αποδοχές.  
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις διατάξεις  του Π.∆ 28/80 
  Και τα παραπάνω Πρακτικά της    αρµόδιας  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού :    
 



 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1.Εγκρίνει ως έχουν τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για  την υπηρεσία «Εργασίες 

Περιήγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον  διαγωνισµό που διεξήχθη τις 26-04-2013   για την υπηρεσία «Εργασίες 

Περιήγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

3. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον επαναληπτικό  διαγωνισµό που διεξήχθη τις 30-04-2013   για την υπηρεσία 

«Εργασίες Περιήγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς».  

4. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να  προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών 

περιήγησης για το Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 


