
 

 

  

       

 

                                                                                                                 Α∆Α: ΒΙΚΝΩΕ5-5Ο∆             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  Μαρτίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     53   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου βοηθήµατος ανακοπής και αίτησης αναστολής. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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   9656 /10 -03 -2014  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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                       
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                            
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το  1ο θέµα  εκτός  

  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου βοηθήµατος ανακοπής και αίτησης αναστολής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 

Ειδικής Συµβούλου  του ∆ήµου ,δικηγόρο κ. Ιωάννας Μαρκέτου που έχει ως εξής  :  

         Την 22.01.2014 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 20 Ιανουαρίου 2014 επιταγή προς εκτέλεση κατώθι αντιγράφου εξ 

απογράφου Α΄ εκτελεστού  της µε αριθµό 21/2009 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε το 

οποίο επιτασσόµαστε να καταβάλουµε στην Κοτροκόη Αγγελική το χρηµατικό ποσό των 34.295,49 ευρώ και στην Πολυξένη 

Τσιµάρα το χρηµατικό ποσό των 29.401,48 ευρώ για δεδουλευµένους µισθούς, δώρα και έξοδα κίνησης. Εν συνεχεία την 

06.03.2014 επιδόθηκε στο ∆ήµο µας το από 27.02.2014 κατασχετήριο των Κοτροκόη Αγγελικής και Τσιµάρα Πολυξένης.  Με το 

ως άνω κατασχετήριο οι ανωτέρω προέβησαν σε κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στην Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και στην Alpha Bank Α.Ε. για το χρηµατικό ποσό των 25.996,75 ευρώ η πρώτη εξ αυτών και για το 

χρηµατικό ποσό των 22.350,30 ευρώ η δεύτερη εξ αυτών. 

 

 Κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης και λόγω παρέλευσης αποκλειστικών προθεσµιών που τάσσει ο 

νόµος για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων ασκήσαµε την από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2014 ανακοπής 

µας (άρθρο 933 ΚΠολ∆) η οποία έχει ήδη επιδοθεί στους αντιδίκους µας και την από 11.03.2014 αίτηση αναστολής.  

Υπενθυµίζουµε στο σηµείο αυτό ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν.3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές 



 

 

  
απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων 

µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει 

κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 η Επιτροπής σας είναι αρµόδια αποφασίζει για την άσκηση όλων των 

ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων καθώς και για την ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου. 

 Επειδή στην προκείµενη περίπτωση η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη 

Χριστοφοράτου κωλύεται να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Επειδή σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

απαλλάσσεται του γραµµατίου της προκαταβολής εισφορών µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο εν στενή έννοια και οι Ο.Τ.Α. όταν 

εκπροσωπούνται από δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία.  

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως : α) εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 11.03.2014 και µε 

αριθµό κατάθεσης 23/2014 ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των Αγγελικής Κοτροκόη, Πολυξένης Τσιµάρα κ.λ.π. για την 

ακύρωση της επισπευδόµενης αναγκαστικής κατάσχεσης, β) εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 11.03.2014 αίτηση αναστολής 

Επειδή σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσεται του 

γραµµατίου της προκαταβολής εισφορών µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο εν στενή έννοια και οι Ο.Τ.Α. όταν εκπροσωπούνται από 

δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία, γ) το ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου για την άσκηση των 

ανωτέρω υπό στοιχείο (α) και (β) ένδικών βοηθηµάτων και την συζήτηση αυτών κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο µε τις νόµιµες αµοιβές και δ) εγκρίνει τον ορισµό της ∆ικαστικής Επιµελήτριας του Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας Αικατερίνης Κούτση και του ∆ικαστικού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Αγγελόπουλου για την 

επίδοση των υπό στοιχείο (α) και (β) ένδικών βοηθηµάτων. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει ο ∆ήµος να καταβάλλει άµεσα τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων και ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρεται στο γεγονός ότι ασκήθηκαν τα ένδικα µέσα χωρίς την νοµότυπη απόφαση του αρµοδίου 
Οργάνου µε αποκλειστική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής ,προτείνει εφόσον υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ των εργαζοµένων 
να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα στους δικαιούχους υπαλλήλους και ψηφίζει την πρότασή του. 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
- το άρθρο 72   του Ν. 3852/10  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει την  ασκηθείσα από 11.03.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2014 ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των 

Αγγελικής Κοτροκόη, Πολυξένης Τσιµάρα κ.λ.π. για την ακύρωση της επισπευδόµενης αναγκαστικής κατάσχεσης,  

2) Εγκρίνει την  ασκηθείσα από 11.03.2014 αίτηση αναστολής Επειδή σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας 

∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσεται του γραµµατίου της προκαταβολής εισφορών µόνο το Ελληνικό 

∆ηµόσιο εν στενή έννοια και οι Ο.Τ.Α. όταν εκπροσωπούνται από δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία,  

3) Ορίζει  την  δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννας – ∆ιονυσίας Μαρκέτου για την άσκηση των ανωτέρω υπό στοιχείο (α) και (β) 

ένδικών βοηθηµάτων και την συζήτηση αυτών κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο µε τις 

νόµιµες αµοιβές . 

 

4) Εγκρίνει τον ορισµό της ∆ικαστικής Επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Αικατερίνης Κούτση και του ∆ικαστικού 

Επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Αγγελόπουλου για την επίδοση των υπό στοιχείο (α) και (β) ένδικών βοηθηµάτων. 

5) Η αµοιβή των        παραπάνω δικαστικών       επιµελητών     ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  

Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

6 ) Η αµοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται  σύµφωνα µε  τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων). 



 

 

  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  13 η  
Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  54 / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση σε σχετική  διαµαρτυρία  της Νοµικής Υπηρεσίας . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε  τακτική   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  
9656/10-03-2014 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   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                     
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                           
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου                       
 



 

 

  
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης υπενθύµισε   στην Επιτροπή  το υπ αρίθµ  7776/25

02-2014     έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας  το οποίο ανέγνωσε στην 7 η συνεδρίαση τις 27-02-2014 και έδωσε τον λόγο στην 

Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου  , 

η  οποία    εισηγούµενη   το 2 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση σε σχετική  διαµαρτυρία της Νοµικής Υπηρεσίας  »  εξέφρασε 

προς  στα Μέλη της Επιτροπής την έντονη διαµαρτυρίας της ιδίας και της Υπηρεσίας της  διότι από την  Οικονοµική Επιτροπή  

χορηγούνται έγγραφα της Νοµικής Υπηρεσίας τα οποία δεν έχουν περιβληθεί στον τύπο του ∆ηµοσίου εγγράφου(χωρίς υπογραφή και 

σφραγίδα)  µε σκοπό και αποτέλεσµα να εκτίθενται  ανεπανόρθωτα υπηρεσιακοί παράγοντες, επισήµανε δε ότι µε αφορµή ένα τέτοιο 

έγγραφο κλήθηκε η ίδια σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του κ. Πταισµατοδίκη Αργοστολίου , γεγονός απαράδεκτο ,αφενός µεν γιατί

δεν συνάδει µε την ιδιότητα της ως δικηγόρου και αφετέρου άδικο διότι δεν έχει υποχρέωση να απολογείται για τις εισηγήσεις της 

ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής , οι  οποίες  δεν είναι ποτέ κατευθυνόµενες αλλά σύµφωνα µε τον νόµο   και ζητά από τα Μέλη της

Επιτροπής να πάρουν θέση επί της συγκεκριµένης διαµαρτυρίας. 

 

 

 

 

 

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

Ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Η Οικονοµική Επιτροπή δια του Προέδρου της εκφράζει την απόλυτη εµπιστοσύνη της 

προς την Νοµική Υπηρεσία. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου πρέπει να εφαρµόζουν τον Νόµο και αυτό πράττουν και δεν έχει υπάρξει 

παρέµβαση από την ∆ηµοτική Αρχή για τον τρόπο που θα χειριστούν τις υποθέσεις του ∆ήµου. 

 Με  αυτά τα δεδοµένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δουλεύει η Νοµική Υπηρεσία µε τον τρόπο που δουλεύει µέχρι σήµερα , 

δηλαδή ελευθέρα και ανεξάρτητα µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα του ∆ήµου που προκύπτουν από το νοµοθετικό 

πλαίσιο και όχι µέσα από το πρίσµα πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων, προτείνω να καταγγελθεί η ενέργεια που  αναφέρει η 

κ. Χριστοφοράτου αλλά έχω την πεποίθηση ότι δεν προέρχεται από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω:    
Σέβοµαι και εκτιµώ τη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και όλους τους εργαζόµενους σε αυτές . 

Σέβοµαι και εκτιµώ επίσης τη λειτουργία της Νοµικής Υπηρεσίας καθώς και τις εργαζόµενες σε αυτήν. 

Οι προτάσεις µου και η κριτική µου στην Οικονοµική Επιτροπή απευθύνονται αποκλειστικά και µόνο στη ∆ηµοτική Αρχή. 

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  τα παρακάτω: Το θέµα αυτό ως Λαϊκή Συσπείρωση  θα το αναδείξουµε   στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και στον Λαό της Κεφαλονιάς το επόµενο δίµηνο για να αναδειχθεί η ∆ηµοτική Αρχή και ο ρόλος της. ¨Όσον αφορά 

το τεχνικό θέµα , µία εισήγηση απόφασης µπορεί να την δει ο καθένας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στην ∆ΙΑΓΕΙΑ  που 

συνήθως εντός 24 ωρου αναρτώνται ,άρα καταρρίπτεται και το τεχνικό και το διαδικαστικό της υπόθεσης. Όσον αφορά το 

ανυπόγραφο που λέει η εισήγηση καταρρίπτεται από µόνο του εφόσον ένα  ανυπόγραφο έγγραφο  δεν έχει αξία ούτε δικαστική , 

ούτε ποινική. Ο ρόλος της παρουσίας µας σαν αντιπολίτευση  στην Οικονοµική Επιτροπή είναι να αποκαλύπτουµε ότι έχει να 

κάνει µε την υπεράσπιση των συµφερόντων  των εργαζοµένων και σε αυτή την περίπτωση  δίνουµε και θα τα δίνουµε όλα 

προκειµένου να δικαιωθούν.  

 Επί της πολιτικής ουσίας ,υπάρχουν εργαζόµενοι που για γυρίσουν στην δουλειά τους είναι στα δικαστήρια επί οκτώ -εννιά 

χρόνια , όσο για την συγκεκριµένη εργαζόµενη είχε στοιχεία που κατέθεσε στο δικαστήριο σύµφωνα µε τα οποία,  µε δική σας 

εντολή προς την Υπηρεσία και εκθέτοντας τους εργαζόµενους , µε ψεύδος ανέβαλαν  την υπόθεσή της για να µην της 

καταβληθούν τα δεδουλευµένα που διεκδικεί. 

Προτείνουµε ως Λαϊκή Συσπείρωση , η Οικονοµική  Επιτροπή να καταδικάσει τις µεθόδους της  ∆ηµοτικής Αρχής , να 

υποχρεώνει  δηλαδή τους υπαλλήλους να προβαίνουν σε ψεύτικες  ενέργειες  εκθέτοντάς τους  ίδιους και τις Υπηρεσίες τους. 

Επίσης µε γραπτή δήλωσή του συµπληρώνει : 



 

 

  
Το επίκεντρο της συζήτησης- και όχι ο αποπροσανατολισµός της που επιχείρησε να κάνει η ∆ηµοτική Αρχή- είναι  το γεγονός 
της µη υλοποίησης τελεσίδικων δικαστικών  αποφάσεων για την πρόσληψη εργαζοµένων ή την καταβολή αποζηµιώσεων σε  
εργαζόµενους στο ∆ήµο. Αυτή είναι η πολιτική ουσία που προσπάθησε να αποκρύψει η ∆ηµοτική αρχή συνεπής στην 
υπεράσπιση της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής Ε. Ε-κυβέρνησης για το κτύπηµα των εργατικών δικαιωµάτων και 
συνολικά των εργασιακών σχέσεων. 
Προσπάθησε να προσωποποιήσει και να µεταφέρει στις πλάτες των υπηρεσιών(εργαζοµένων)την πολιτική επιλογή της για την 
δίωξη των εργαζοµένων που διεκδίκησαν τα αναφαίρετα δικαιώµατα τους. 
Είναι προκλητικό και το καταγγέλλουµε στο λαό της Κεφαλονιάς εκείνοι που δεν άφησαν αντιλαϊκό µέτρο που να µην είναι 

πρωτεργάτες, που δεν αµφισβήτησαν ούτε µια φορά στην πράξη της πρωτεργάτες, που δεν αµφισβήτησαν ούτε µια φορά στην 

πράξη της κυβερνητικές επιλογές, να µιλούν για πράξεις που θίγουν τα συµφέροντα του ∆ήµου. Για ποιο ∆ήµο µιλούν ; Τον 

∆ήµο που στηρίζει τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα του βιοµηχανικού, εφοπλιστικού και εµπορικού κεφαλαίου στην 

περιοχή µας. Που δεν δίνει "δεκάρα τσακιστή" για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.   

Ως Λαϊκή Συσπείρωση καλούµε τον λαό και ενόψει των εκλογών να βγάλει τα απαραίτητα συµπεράσµατα, να τους καταδικάσει 

και  µε την ψήφο του. Να δώσει δύναµη και να ενισχύσει την συνεπή δύναµη της Λαϊκής Συσπείρωσης για την αλλαγή του 

συσχετισµού, την ανατροπή της πολιτικής τους προς όφελος των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων. Με αυτό το πλαίσιο 

ψηφίζουµε την παραπάνω  πρόταση µας.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δηλώνει τα παρακάτω: Ο κ. Γκισγκίνης ψεύδεται όταν  εξακολουθεί να ισχυρίζεται  ότι η Νοµική 

Υπηρεσία έλαβε εντολές από την ∆ηµοτική Αρχή. Καταδικάζει την Λαϊκή Συσπείρωση που εµπλέκει τους εργαζόµενους σε 

πολιτικά παιχνίδια και να µπει σε ψηφοφορία η πρότασή µου. 

Ο κ. Ζαπάντης καταθέτει και εγγράφως την αρχική του θέση και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν οι κ. κ. Σολωµός- Θεοφιλάτος και Αποστολάτος.  

Και αφού έλαβε υπόψη  όλα τα παραπάνω:  

 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Καταγγέλλει την εν λόγω ενέργεια εις βάρος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και  καταδικάζει την Λαϊκή Συσπείρωση που 

εµπλέκει τους εργαζόµενους του ∆ήµου σε πολιτικά παιχνίδια . 

 
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: ΒΙΚΖΩΕ5-Λ9Π 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  13 η  
Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  55 / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε  τακτική   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  9656/10-03-
2014 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   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                 
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                      
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  

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

Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  , ο  οποίος   κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή  την εισήγηση για  το 3 ο θέµα εκτός  

ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  
  
 Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3η Φεβρουαρίου 2014 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.»  µε απόφασή του επιχορηγεί το ∆ήµο µας µε το ποσό των 240.000,00 προκειµένου να 
διενεργηθούν επισκευές στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου, υποχρεούµενου να γνωρίσει στην ανωτέρω εταιρεία τα έργα που θα 
εκτελέσει και στη συνέχεια για την εκταµίευση του άνω ποσού να προσκοµίσει ανάλογα µε το ρυθµό υλοποίησης τα 
υποδεικνύοντα έγγραφα (σύµβαση, λογαριασµό κ.λ.π.)  Για το λόγο αυτό  απαιτείται η δηµιουργία των κάτωθι Κ.Α. Εσόδων και 
Εξόδων: 



 

 

  
• Κ.Α. Εσόδων 1214.09 µε τίτλο «Επιχορήγηση από την "Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε." για την διενέργεια επισκευών στα 

σχολεία λόγων των αναγκών που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014» µε ποσό 240.000,00€. 
• Κ.Α. Εξόδων 70.7331.02 µε τίτλο «∆ιενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγων των αναγκών που δηµιούργησαν οι 

σεισµοί του 2014 από την επιχορήγηση της "Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε." για κατανοµή» µε ποσό 240.000,00€. 
 

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

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι το ποσό των 240.000,00 € που µε πρόχειρους υπολογισµούς η ∆ηµοτική Αρχή εγγράφει 

στον προϋπολογισµό για την αποκατάσταση των ζηµιών των σχολείων   οι οποίες είναι τεράστιες , δεν καλύπτουν τις 

πραγµατικές ανάγκες  και προτείνει ο ∆ήµος  να διεκδικήσει από το Κράτος τουλάχιστον 1.000,000,00 € για την  πλήρη 

αποκατάσταση των σχολείων από τις ζηµιές και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

4) το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  7) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2014. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας και µε την διπλή ψήφο του Προέδρου :  
 
 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

  1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
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: ΒΙΚΝΩΕ5-ΕΤ7                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  Μαρτίου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   56  / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 52/2014 απόφασης ως προς τον ορισµό  υπόλογου υπάλληλου για την έκδοση  Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαρτίου     του έτους 2014 , 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.  9656/10-03-2014 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   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                      
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο Ο οποίος   εισηγούµενος το   4 ο   θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της 52/2014 

απόφασης ως προς τον ορισµό υπαλλήλου για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής 

λόγω φυσικών καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Σύµφωνα µε την 52/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ενεκρίθη  η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Σπυρίδωνα Γιαννάκη  ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης 

ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

Με την αριθµ. πρωτ. 10271/12-03-2014 αίτηση του κ. Γιαννάκη Σπυρίδωνα ζήτά την παραίτηση του από υπόλογος διαχειριστής 

λογαριασµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση ,λόγω µεγάλου φόρτου εργασίας στο γραφείο Εσόδων και 

Περιουσίας στο οποίο είναι Προϊστάµενος. 



 

 

  
Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό   υπόλογου  υπάλληλου στην θέση του  κ.   Σπυρίδωνα Γιαννάκη της κ. 
Ελένης Βαλλιάνου για την έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»  
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 10-09-2014.    
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής 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, σύµφωνα 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 

αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την αποκατάσταση των ζηµιών στις οικοσκευές 
τους  ζητείται ο ορισµός  της   υπόλογου  υπάλληλου  κ. Ελένης Βαλλιάνου αντί του  Σπυρίδωνα Γιαννάκη   για την έκδοση  Εντάλµατος 
Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 10-09-2014. 

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

και αφού έλαβε υπόψη της: 

• 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 Α') 



 

 

  
την Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την  52/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

την αριθµ. πρωτ. 10271/12-03-2014 αίτηση του κ. Γιαννάκη Σπυρίδωνα 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

 

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Ελένη Βαλλιάνου   ποσού  

500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

2. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 10-09-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Α∆Α: ΒΙΚΝΩΕ5-Κ5Ρ                     
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    



 

 

  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  Μαρτίου 2014 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     57   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13 η   Μαρτίου  του έτους 2014, 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   
9656/10 -03 -2014  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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                      
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της 

∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     ανέφερε 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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  

της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία Ποσό Αιτιολογία 
ΚΑ 
προυπ/σµού Υπόλοιπο 



 

 

  

07/03/2014 587,30 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων.(για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του 
∆ήµου λόγω των καταστρεπτικών σεισµών του 2014-
∆ΗΜΟΣ-ΓΕΣ-ΕΜΑΚ-ΥΑΣ-Π.Υ κ.λ.π.). 10. 6612 41.503,22 

07/03/2014 14.833,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση 
οδικού δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ. Οικ. 38/2014 -∆.Σ 
35/2014). 30. 7333.148 0,00 

07/03/2014 9.985,14 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση 
οδικού  δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ.  Οικ. 38/2014- ∆.Σ 
35/2014). 30. 7333.150 0,00 

07/03/2014 14.786,94 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ.Οικ.38/2014 - ∆.Σ 
35/2014) 30. 7333.158 0,00 

07/03/2014 14.786,94 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ. Οικ.38/2014 - ∆.Σ 
35/2014). 30. 7333.159 0,00 

07/03/2014 14.786,98 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής   ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ. Οικ.38/2014 -∆Σ 
35/2014). 30. 7333.156 0,00 

07/03/2014 5.884,81 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών  ΣΑΤΑ 
(τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ. Οικ.38/2014-
∆Σ35/2014). 30. 7333.162 0,00 

07/03/2014 4.890,98 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΣΑΤΑ (τροποποίηση προυπ/σµού Αποφ.Οικ.38/2014-
∆.Σ35/2014). 30. 7333.172 0,00 

07/03/2014 1.819,17 

Λοιπά έξοδα τρίτων  (µηχανοργάνωση υπηρεσιών 
∆ήµου κ.λ.π. εργασίες (ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ) 10. 6162 18.180,83 

07/03/2014 396,65 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5886) 28-03-14 
ΕΩΣ 28-03-15 10. 6253 7.100,29 

07/03/2014 127,00 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι 
σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής). 70. 6662.02 2.470,23 

07/03/2014 159,90 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων  10. 6463 13.893,00 

07/03/2014 10.676,40 
Αναβάθµιση πλατείας Κοντογουράτων ∆ Αργοστολίου 
ΣΑΤΑ 30. 7332.01 1.202,60 

07/03/2014 154,98 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 9.745,02 

07/03/2014 3.994,76 
Ασφάλιστρα ακινήτων (∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ 2 ∆ΟΣΕΙΣ 19/01/2014 ΕΩΣ 19-04-2014) 10. 6251 16.862,70 

07/03/2014 43,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 9.702,02 

07/03/2014 143,91 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΟΡΙΣΜΟΣ 
Α/∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ 10. 6463 13.749,09 

07/03/2014 82,41 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΚΟΥΤΑΒΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΣ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ] 00. 6116 1.652,70 

07/03/2014 69.388,85 

Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
Αργοστολίου για την Εξοικονόµιση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 30.7336.91 1.416,10 

07/03/2014 7.505,76 
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ∆.∆. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΤΑ ). 30.7324.07 0,00 



 

 

  

07/03/2014 7.505,76 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.∆. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΑΤΑ 30.7324.08 0,00 

07/03/2014 100,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) 10. 6699 1.650,80 

7/3/2014 3.998,42 

Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΜΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΙΚΟΝ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α , ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ  
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π. 80.8112.01 0,00 

12/03/2014 301,35 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 62.595,71 

12/03/2014 541,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 62.054,51 

12/03/2014 344,40 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 61.710,11 

12/03/2014 2.927,40 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 58.782,71 

12/03/2014 2.287,80 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 56.494,91 

12/03/2014 7.306,20 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 49.188,71 

12/03/2014 3.179,55 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  οχηµάτων για τις ανάγκες 
που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70.6233.02 46.009,16 

12/03/2014 255.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείρηση στερεών αποβλήτων  (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 00.6737.01 2.295.000,00 

12/3/2014 75.031,84 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  
(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014) 00.6731.01 1.072.618,79 

12/3/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  (  ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6641 262.335,00 

12/3/2014 1.504,00 

Μεταφορές εν γένει για τις ανάγκες που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)  70.6414.02 2.961,00 

12/3/2014 2.000,00 
Μεταφορές προσώπων (Για τις ανάγκες του σεισµού 
του 2014). 10. 6413 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 



 

 

  

420 13/03/2014 88,13 
Μεταφορές εν γένει  (ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6414 4.911,87 

421 13/03/2014 86,00 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (  
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 20.6682.03 9.959,56 

422 13/03/2014 43,44 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης  ( 
ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10. 6682 8.933,82 

423 13/03/2014 198,72 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  (  ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6221.00 0,00 

424 13/03/2014 15,50 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης   (  
ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ) 10. 6682 8.933,82 

425 13/03/2014 100,00 
Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  (ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 00. 6223 0,00 

426 13/03/2014 23,00 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ( 
ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ)  10. 6682 8.933,82 

 

 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 385-390-391-392-416 και από 420 έως και 426/2014 . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις : 392  και από 420 έως και 426/2014 . 
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  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 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  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 

                                                                          Α∆Α: ΒΙΚΖΩΕ5-ΗΣΠ     



 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  13 η  
Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   58   / 2014 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προµήθειας ΚΟΜΠΑΚΤ 

 οµβροταµιευτήρων πυροπροστασίας στη θέση  οµβροταµιευτήρων στα Κοµιτάτα.    

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε τακτική   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 9656/ 
10-03-2014 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 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                      
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 

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

το 3o  θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  

για την προµήθεια ΚΟΜΠΑΚΤ οµβροταµιευτήρων πυροπροστασίας στην  θέση οµβροταµιευτήρων  

στα Κοµιτάτα».   Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 
 

Αργοστόλι,          12-3-2014 
                          Αριθ. Πρωτ.         9905 

  
3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 
 
 
 

   Σήµερα 12/3/2014 ηµέρα Τετάρτη 2014 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και  ώρα 10.00 π.µ.  
συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 16 /2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
αποτελούµενη από τους:  

1. Παγώνης ∆ιονύσιος ,  Προϊστάµενος τµήµατος Προµηθειών  ,πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος , ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
 



 

 

  
                     Συνήλθε για τo άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών όπως προβλέπει η διακήρυξη :  

 

                    Μετά την βαθµολόγηση της εταιρείας Αquastar ABEE Water Managment µε συνολική βαθµολόγηση 44,2 µονάδες η επιτροπή 
προέβει στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς όπως προβλέπει η διακήρυξη : 

                  Συγκεκριµένα η οικονοµική προσφορά της εταιρείας Αquastar ABEE Water Managment ανήλθε στο ποσό των 147.600,00 ευρώ 
µε ΦΠΑ και συνολική έκπτωση 7,12% επί του προϋπολογισµού του έργου. 

 

     Ο λόγος της εταιρείας µετά το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς προέκυψε όπως παρακάτω : 

 

 Γενικός βαθµός 44,2  

Η ανοιγµένη  προσφορά είναι :  ------------------------- 

 Οικονοµ. Προσφορά 147.600,00 

                                                                       

     Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  273/2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης του    ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

      3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας Αquastar ABEE Water Managment. 

      5. Την βαθµολόγηση της εταιρείας  µε 44,2 µονάδες  

      6. Το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εν λόγω εταιρείας παρουσιάστηκαν   

          πλήρη βάση της  διακήρυξης.     

      7. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση επί του προϋπολογισµού του έργου 7,12 %.  

      8.  To γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα είχε ως αποτέλεσµα την µη πραγµατοποίηση του έργου πριν την   έλευση της 
προσεχούς αντιπυρικής περιόδου.   

 
                                                           ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ για τον δήµο Κεφαλλονιάς την εταιρεία Αquastar ABEE Water Managment µε οικονοµική 
προσφορά 147.600,00 ευρώ και συνολική έκπτωση 7,12 %. 
. 

Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί έχει κατατεθεί  προσφορά µιας εταιρείας µόνο. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρεται στο σηµαντικό πρόβληµα ύδρευσης που αντιµετωπίζουν επί δεκαετίες στην περιοχή αυτή και 

ιδιαίτερα στο Νιοχώρι  , επισηµαίνει  τα παρακάτω:  

Επειδή πάνω από όλα πρέπει να διαφυλαχθεί η σωστή διαχείριση των χρηµάτων του ελληνικού λαού και θεωρώντας ότι είναι σηµαντικό 

θέµα η διαδικασία κλήρωσης των µελών της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την οποία εκφράζουµε τις αµφιβολίες µας    εφόσον η πλειοψηφία 

των Μελών  της και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κληρώνεται συνεχώς ο ίδιος ανάµεσα σε 198  υπαλλήλους  που µπαίνουν στην κληρωτίδα, 

δηλώνουµε  ότι τα Πρακτικά  που έρχονται από την συγκεκριµένη Επιτροπή θα τα καταψηφίζουµε. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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



 

 

  
 2) τις   273/2013 ,  39/2014 και την 43/2014 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων διακήρυξης - την 

έγκριση του 1ου Πρακτικού και 2ου  Πρακτικού. 

 3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

 4)  τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. 

  5) το παραπάνω Πρακτικό  της αρµόδιας Επιτροπής : 

 
 

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  3ο Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια ΚΟΜΠΑΚΤ οµβροταµιευτήρων 

πυροπροστασίας στη θέση οµβροταµιευτήρων στα Κοµιτάτα.   

2. Ανακηρύττει ως   µειοδότη για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την εταιρεία Αquastar ABEE Water Managment µε οικονοµική 

προσφορά 147.600,00 Ευρώ και συνολική έκπτωση 7,12 %. 

      3 . Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο παραπάνω προµηθευτής  είναι υποχρεωµένος να καταθέσει  
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
     4.   Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

 
         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: ΒΙΞ6ΩΕ5-95Υ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 9  ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

13  η Μαρτίου   2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   59   / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 2013 και εισήγηση προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 13 η   Μαρτίου   του έτους 2014, ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  9656 /10-03-2014 



 

 

  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                            
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                           
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 

 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 2013 και εισήγηση στο ∆. Σ »  

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την 
υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 
µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, 
ορίζονται τα εξής: 
«Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της 
έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. 
Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την 
εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται 
να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 
«Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των 
∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά 
από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

Με την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους .2013   και εγκρίθηκε µε  
την υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κοινοποίησε στην Οικονοµική 
Επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Γ’  τριµήνου του έτους  2013. 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της ΅Έκθεσης των αποτελεσµάτων  εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου 
του έτους 2013 , όπως παρακάτω: 
Ως προς τα έσοδα  τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω  θέµατος. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει τα ακόλουθα : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει : Η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 2013 έπρεπε να έχει 
έλθει για συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή  
και στη συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2014 κάτι το οποίο δεν έγινε. 
Οι αποκλίσεις από τον Προϋπολογισµό 2013 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι τελικά πολύ µεγάλες  και έπρεπε να είχε  γίνει 
αναµόρφωση του . 



 

 

  
Συγκεκριµένα η απόκλιση των εισπραχθέντων εσόδων από τα έσοδα  που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό 2013 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
για κάθε τρίµηνο ξεχωριστά ήταν : 
α)  69,12% για το Α’ Τρίµηνο 2013,  β)  47,15%  για το Β’ Τρίµηνο  γ)  58,02%  για το Γ’ Τρίµηνο και δ)  18,39%   για το ∆’ 
Τρίµηνο .  
Η απόκλιση των δαπανών που έγιναν από εκείνες που προβλέπονται στον Προϋπολογισµού 2013 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για 
κάθε τρίµηνο ήταν: 
 α)  64,48% για το Α’ Τρίµηνο 2013, β)  43,59%  για το Β’ Τρίµηνο ,  γ)   66,07%   για το Γ’ Τρίµηνο   και   δ)  9,58%   για το ∆’ 
Τρίµηνο .    
Στην απόφαση αυτή πρέπει να καταγραφεί επίσης το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του ∆’ Τριµήνου 
και συγκεκριµένα 
να έχει αναλυθεί το ποσό του χρηµατικού υπολοίπου σε έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα, σε έκτακτα έσοδα ειδικευµένα και σε τακτικά 
έσοδα. 
Επίσης πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του ∆’ Τριµήνου και συγκεκριµένα οι 
οφειλές 
µέχρι 31-12-2010 καθώς και οι οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί από 1-1-2011 µέχρι σήµερα. 
 
Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε έγγραφο της αναφέρει : 
Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές σύµφωνα µε την τροποποιηµένη αρχική απογραφή του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ανέρχεται στο ποσό στις 11.009.070,70 €. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις στις 31-12-2013 ήταν 2.213.902,89 € 
ενώ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές ήταν 4.429.000,01 € ( η διαφορά 2.215.097,12 € είναι οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός του υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από την παραπάνω αρχική 
απογραφή.)  
 
Επίσης το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις 31-12-2013 είναι  1.690.855,86 € 
και αναλύεται σε 
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα ποσό             23.829,08  € 
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                 1.566.946,59 
τακτικά έσοδα                                        100.080,19 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 
 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση εκτιµούµε ότι η εξέλιξη υλοποίησης του προϋπολογισµού του 2013 είναι άµεσα εξαρτώµενη  από την 
υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής Ν∆-ΠΑΣΟΚ, όπως και οι προηγούµενοι. Βασικό στοιχείο είναι : 
 
*η περικοπή δαπανών 
*η µείωση των υπηρεσιών προς τον λαό 
*η ανταποδοτικότητα στην λειτουργία 
*η προπαρασκευή τεχνική  και νοµική για τις ιδιωτικοποιήσεις 
*η προετοιµασία για πώληση και µακρόχρονη παραχώρηση σε µεγάλους επενδυτικούς οµίλους µέρους της ∆ηµοτικής 
περιουσίας 
*η επιβολή προστίµων και η κατάσχεση καταθέσεων τραπεζικών λογαριασµών εργαζοµένων και µικρών επαγγελµατιών. 
*η µη µείωση οποιοδήποτε φόρου, τέλους και οικονοµικής συµµετοχής των δηµοτών λόγω των τεράστιων ζηµιών που έχουν 
πάθει από τους σεισµούς. 
*η µη είσπραξη ∆ηµοτικών τελών και φόρων από µεγάλες Βιοµηχανικές, Ξενοδοχειακές και Εµπορικές επιχειρήσεις. 
*η πληρωµή δαπανών που προέκυψαν από τον σεισµό από τον ∆ηµοτικό προϋπολογισµό.   
*τα δεκάδες ευχαριστώ για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών στελεχών για την «βοήθεια» λόγω του σεισµού που τα 
περισσότερα µένουν κούφια λόγια ή στην πράξη δεν  υλοποιούνται. 
*οι καθυστερήσεις πληρωµής εργαζοµένων και µικροεπαγγελµατιών 
*οι τεράστιες περικοπές στους ΚΑΠ και ο σχεδόν µηδενισµός της ΣΑΤΑ 
*η υλοποίηση «έργων» που καµιά σχέση δεν έχουν µε τις τεράστιες ανάγκες του λαού, αλλά εξυπηρετούν την 
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία συγκεκριµένων οµίλων. Πχ ενυδρείο, συνέδρια, συναντήσεις ταξίδια για τα κοινά στοιχεία 
της πέτρας, portal 300.000 ευρώ, µονοπάτια κ.λ.π. 
*οι διαθεσιµότητες και οι απολύσεις εργαζοµένων 
*η µη καταβολή δεδουλευµένων ακόµη και µετά από τελεσίδικες αποφάσεις. 
*οι χιλιάδες ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ µε αποτελέσµατα που είναι αµφιβόλου οφέλους τόσο για τα οικονοµικά του ∆ήµου, όσο 
και για το ίδιο το έργο. 
*η µη διεκδίκηση από την κυβέρνηση των οφειλόµενων προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς. 
  
Μέσα από αυτήν την πολιτική έβαλαν πλάτη µε όλες τους τις δυνάµεις για να διαµορφωθεί το «µατωµένο» πλεόνασµα της 
κυβέρνησης έτσι ώστε η συγκυβέρνηση να αρπάξει τα 63 δις ευρώ από τις λαϊκές οικογένειες και να τα δώσει στο τραπεζικό, 
ξενοδοχειακό, εφοπλιστικό και εµπορικό κεφάλαιο. Από την άλλη κοροϊδεύει το λαό προκλητικά µε την διανοµή «ψίχουλων» 
από το κλέψιµο του ιδρώτα και του πλούτου που έχουν παράγει οι εργαζόµενοι.    
 
Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής τα ζουν οι εργαζόµενοι στο πετσί τους. 



 

 

  
Ανεργία που φτάνει στο 30%, ακρίβεια, χαράτσια, φόρους, µειώσεις µισθών, πληρωµή όλο και περισσότερων υπηρεσιών 
υγείας, πρόνοιας, παιδείας, εργασία για 2µηνο, 5µηνο, 8µηνο, εκβιασµοί και απολύσεις. Αυτά είναι τα «ενθαρρυντικά» στοιχεία 
της οικονοµίας που οι κεφαλαιοκράτες τρίβουν τα χέρια τους. Και έχουµε εδώ το πολιτικό προσωπικό τους, ως κυβερνητικοί 
υπάλληλοι στον ∆ήµο από όποια θέση και να βρίσκονται συµπολίτευση και αντιπολίτευση να µιλάνε ότι αυτά είναι παθογένειες, 
αδυναµίες προσωπικές , θέµα άλλης διαχείρισης, ότι τα προβλήµατα δεν έχουν χρώµα είναι ανεξάρτητα από πολιτικές, ότι θα 
λυθούν όταν έρθουν παλιοί ή καινούργιοι «σωσίες», για την Κεφαλονιά που αγαπάµε, ΠΟΙΟΙ αυτοί που τα δηµιούργησαν όλα 
αυτά τα τελευταία 40 χρόνια ως κυβερνήσεις, ∆ηµοτικές, Νοµαρχιακές και Περιφερειακές πλειοψηφίες, είναι δυνατόν  να λένε οι 
ίδιοι ότι θα τα λύσουν σε φιλολαϊκή κατεύθυνση; Αυτοί που οι περισσότεροι οργανισµοί(∆ήµοι-Νοµαρχία) που διοίκησαν είναι σε 
διερεύνηση από κρατικές και δικαστικές υπηρεσίες για την οικονοµική και άλλη διαχείριση τους. 
 
Παρακάτω θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία από την υλοποίηση του προϋπολογισµού για όλο το 2013: 
 
1.Από τα 62.114.846,40 που ήταν ο προϋπολογισµός για το 2013 έκλεισε σε υλοποίηση στα 35.036.407 δηλαδή στο 56,41%. 
∆ηλαδή µειωµένος κατά 27.078.439,40 ευρώ ή µείον 43,59%. Ο προϋπολογισµός του 2011 ήταν 70.142.547,54. 
 
2.Τα ανταποδοτικά τέλη και φόροι(που πληρώνει ο λαός) έφτασαν στο 44,86% επί των Τακτικών Εσόδων του ∆ήµου. 
3.Τα έσοδα από επιχορηγήσεις είναι µόλις 6.747.737,50 
 
Εµείς προτείνουµε: 
1. Την πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
2.Την επιβολή φορολογίας 45% στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και την εκκλησιαστική περιουσία. 
3.Την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων 
4.Την κατάργηση των τροφείων,  την απαλλαγή από φόρους και τέλη των λαϊκών οικογενειών και των µικρών επαγγελµατιών, 
µε αντίστοιχη ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 
Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε την τριµηνιαία έκθεση του ∆’ τριµήνου 2013 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
 και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία 

περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 
− την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2013   

και εγκρίθηκε µε την αριθ.  
3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του  ∆ τριµήνου του έτους 2013. 
 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2013 , ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 2013, εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ  ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

Τακτικά έσοδα 19.001.109,80 4.162.971,66 21,91 4.089.804,92 21,52 98,24 
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 1.211.706,30 181.810,27 15,00 145.028,63 11,97 79,77 
Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 103.000,00 30.497,99 29,61 30.497,99 29,61 100,00 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 4.882.565,90 1.393.650,74 28,54 1.386.274,97 28,39 99,47 
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή υπηρεσιών 2.916.338,86 443.576,66 15,21 414.567,33 14,22 93,46 
Φόροι και εισφορές 464.963,39 135.583,86 29,16 135.583,86 29,16 100,00 



 

 

  

Εσοδα από επιχορηγήσεις 9.283.035,35 1.971.317,14 21,24 1.971.317,14 21,24 100,00 
Λοιπά τακτικά έσοδα 139.500,00 6.535,00 4,68 6.535,00 4,68 100,00 
Εκτακτα έσοδα 22.307.778,93 4.580.858,36 20,53 4.176.692,80 18,72 91,18 
Εσοδα από την εκποίηση κινητής 
και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 ####### ######## 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 7.010.248,49 1.966.602,45 28,05 1.966.602,45 28,05 100,00 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 14.112.791,74 2.077.834,83 14,72 2.077.834,83 14,72 100,00 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 10.000,00 2.403,36 24,03 2.403,36 24,03 100,00 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 772.059,38 452.858,03 58,66 48.692,47 6,31 10,75 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 402.679,32 81.159,69 20,15 81.159,69 20,15 100,00 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 2.902.985,48 704.432,37 24,27 283.274,07 9,76 40,21 
Τακτικά έσοδα 2.836.702,76 704.432,37 24,83 283.274,07 9,99 40,21 
Έκτακτα έσοδα 66.282,72 0,00 0,00 0,00 0,00 ######## 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 10.143.311,95 3.110.078,97 30,66 3.241.037,80 31,95 104,21 
Εισπράξεις από δάνεια 3.104.077,71 3.104.077,71 100,00 3.104.077,71 100,00 100,00 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών ετών 7.039.234,24 6.001,26 0,09 136.960,09 1,95 2282,19 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και 
τρίτων 3.770.100,00 882.994,27 23,42 882.994,27 23,42 100,00 
Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.570.100,00 802.623,49 22,48 802.623,49 22,48 100,00 
Εισπράξεις υπέρ τρίτων 200.000,00 80.370,78 40,19 80.370,78 40,19 100,00 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 3.989.560,24           

Σύνολα εσόδων 62.114.846,40 13.441.335,63 21,64 12.673.803,86 20,40 94,29 

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆’  τριµήνου του έτους 2013 εµφανίζονται στον  
πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ          

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013  

     ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/10/2013 - 31/12/2013 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

Έξοδα 27.380.772,73 4.716.543,43 580,53 8.518.574,30 31,11 8.601.374,29 9.198.161,07 33,59 107,98  
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.643.627,00 196.014,51 3.389,35 1.705.434,57 25,67 1.592.238,04 1.710.774,48 25,75 100,31  
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.416.245,85 -140.380,83 -1.008,86 272.035,61 19,21 250.093,22 342.177,21 24,16 125,78  

Παροχές τρίτων 2.829.512,11 342.270,30 826,69 902.929,41 31,91 982.737,71 1.036.076,32 36,62 114,75  

Φόροι - τέλη 75.956,15 14.887,73 510,19 22.590,63 29,74 22.471,31 22.471,31 29,58 99,47  

Λοιπά Γενικά έξοδα 474.395,00 -94.371,02 -502,69 68.507,49 14,44 31.634,48 38.695,48 8,16 56,48  
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 5.466.820,71 3.262.437,55 167,57 3.733.546,75 68,29 3.732.792,51 3.732.792,51 68,28 99,98  



 

 

  
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.707.406,16 -134.292,38 -1.271,41 301.987,37 17,69 249.192,99 312.070,10 18,28 103,34  
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.724.809,75 1.268.637,04 687,73 1.510.201,94 17,31 1.738.873,50 2.001.555,55 22,94 132,54  

Λοιπά Έξοδα 42.000,00 1.340,53 3.133,09 1.340,53 3,19 1.340,53 1.548,11 3,69 115,48  

Επενδύσεις 15.099.046,23 43.798,70   1.867.426,83   1.584.815,24 1.651.395,84 10,94 88,43  
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 501.063,50 -184.401,17 -271,72 46.488,02 9,28 15.503,94 30.454,94 6,08 65,51  

Έργα 12.459.900,14 457.201,81 2.725,25 1.656.069,60 13,29 1.406.025,08 1.426.656,08 11,45 86,15  
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 

 2.138.082,59 -229.001,94 -933,65 164.869,21 7,71 163.286,22 194.284,82 9,09 117,84  
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 ###### 0,00 0,00 ####### #∆ΙΑΙΡ/0!  
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 19.030.242,26 

-
3.362.313,00 -565,99 1.783.526,83 9,37 2.026.245,94 3.192.416,83 16,78 178,99  

Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.875.664,70 
-

1.543.213,47 -186,34 262.518,38 9,13 184.905,52 309.784,67 10,77 118,00  

Αποδόσεις 3.764.823,97 565.732,50 665,48 733.595,57 19,49 734.216,57 1.050.889,66 27,91 143,25  

Ληξιπρόθεσµες οφειλές 6.511.993,00 
-

2.384.832,03 -273,06 787.412,88 12,09 1.107.123,85 1.831.742,50 28,13 232,63  
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.877.760,59 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!  

Αποθεµατικό 604.785,18                  

Σύνολα δαπανών 62.114.846,40 1.398.029,13 4.443,03 12.169.527,96 19,59 12.212.435,47 14.041.973,74 22,61 115,39  

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

                                                                                                    Α∆Α: ΒΙΞΠΩΕ5-ΜΦΕ                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  Μαρτίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    60    / 2014 
  
 
ΘΕΜΑ :  Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης  Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης 
για την «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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  9656/10 -03 -2014  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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                           
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                           
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                        
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
 

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το -4o  θέµα     ηµερήσιας διάταξης: 
Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης  ηλεκτροµηχανολογικής   µελέτης για την «ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 

παρακάτω : 
Σύµφωνα µε την 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : 

1. Ενέκρινε  το φάκελο του έργου  µε τίτλο: «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο Ενυδρείου – 
Εκθετηρίου» το οποίο αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού κατά  την  Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου  
4 του  Ν. 3316/05 (Προκαταρτικές ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων) όπως συντάχθηκε  από την 
Αρµόδια Υπηρεσία. 
2. Να προβεί   στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), των κάτωθι µελετών: 
α) Σύνταξη αρχιτεκτονικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 
β) Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – 
εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 
3.  την  δηµοσιότητας των αναθέσεων των παραπάνω µελετών µε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για πέντε (5) 
ηµέρες τουλάχιστον σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.   
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση τις 20-01-2014 µε αριθµ Πρωτ. 2340 και Α∆Α: ΒΙΨ6ΩΕ5-4ΟΛ 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών την ∆ευτέρα 27η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι. 



 

 

  
Μετά τον σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου ,  µε την 31/2014 απόφαση ∆ηµάρχου(αναστολή διοικητικών πράξεων ) – την 456/27-01-
2014 απόφαση Γ .Γ Πολιτικής Προστασίας (κήρυξη ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε έκτακτη ανάγκη η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεργασία µε την Οµάδα διοίκησης –υλοποίησης του έργου τις 25-02-2014 µε αριθ. πρωτ. 7621 και Α∆Α: ΒΙΕΡΩΕ5-ΤΒΑ 
ανάρτησε  εκ νέου την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών την Τετάρτη 
5 η Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι. 
Τις 29-01-2014 και µε αριθµ. πρωτ. 3713/2014 κατατέθηκε προσφορά από τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Θωµά 
Αναγγωστόπουλο. 
Τις 5-03-2014 και µε αριθµ. πρωτ. 8939/2014 κατατέθηκε προσφορά από τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. 
∆ιονύσιο Ν Τρωιάνο . 
Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή το άνοιγµα των κατατεθέντων προσφορών. 
Ο  κ. Θωµά Αναγγωστόπουλος   προσφέρει το ποσό των 3.500,00 €,  χωρίς  να  αναγράφεται  ξεχωριστά το ποσό του   Φ.Π.Α  
Θεωρείται από την Επιτροπή στο προσφερόµενο ποσό και συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  
Ο κ. ∆ιονύσιος Ν Τρωιάνος  προσφέρει το ποσό των  3.495,90  - το ποσό του Φ.Π.Α ανέρχεται στα 
 804, 05 € και το συνολικό ποσό της προσφοράς ανέρχεται στις  4.299,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α .Μετά τα 
παραπάνω  ο Πρόεδρος προτείνει στην  Επιτροπή να ανακηρύξει  µειοδότη τον κ. Θωµά Αναγγωστόπουλο που έδωσε την 
χαµηλότερη προσφορά.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  διαφωνεί µε τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής ως προς τις πραγµατικές ανάγκες των 
κατοίκων της Παλικής εφόσον χωρίς  να έχουν  καλυφθεί οι   βασικές τους ανάγκες  σε  έργα υποδοµής –σε θέµατα υγείας –πρόνοιας – 
παιδείας κ.λπ  εκτελούνται έργα βιτρίνας  και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2).Το γεγονός ότι το αρµόδιο Τµήµα της Τεχνικής του ∆ήµου δεν δύναται να εκπονήσει την εν λόγω εργασία λόγω της 
έλλειψης εξειδίκευσης στον αντικείµενο της πολύπλοκης συγκεκριµένης µελέτης το οποίο απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις στους τεχνικούς κανονισµούς που διέπουν τη συγκεκριµένη µελέτη, επιµόρφωση, τεχνογνωσία-εµπειρία, 
αποκλειστική ενασχόληση του προσωπικού, εξειδικευµένο λογισµικό και κατάλληλο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό 
τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία.  

2) το γεγονός ότι ο ∆ήµος έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών του έργου που αφορά την «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε 
χώρο Ενυδρείου – Εκθετηρίου» αλλά και των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

3) Τις 43 /2014 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν µε την 10/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

4) Την 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
5) Την από 20-01-2014 µε αριθµ Πρωτ. 2340 και Α∆Α: ΒΙΨ6ΩΕ5-4ΟΛ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6) Την από 25-02-2014 µε αριθ. πρωτ. 7621 και Α∆Α: ΒΙΕΡΩΕ5-ΤΒΑ   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
7) Την εισήγηση του Προέδρου. 

   

                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Προβαίνει  στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ),  
 Σύνταξης ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – 
εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ στον Μηχανολόγο Μηχανικό κ.  Αναγνωστόπουλο Γ. Θωµά µε αριθµό 
µητρώου µελετητή 24105 κατηγορίας 9 και 27 Α΄Τάξης µε έδρα την Φδιώτιδα (Πατρόκλου 7 Λαµία).  αντί ποσού 3.500,00 και 
από τον Κ.Α 70.7413.19 . 
2. Με την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί από τον ανάδοχο µελετητή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί 
του καθαρού ποσού τη προσφερόµενης  αµοιβής. 
4. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δέκα µέρες µετά. 
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 



 

 

  

                                                                                                                Α∆Α: ΒΙΞΠΩΕ5-ΒΝ7                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  Μαρτίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      61  / 2014 
  
 
ΘΕΜΑ :  Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης  αρχιτεκτονικής  µελέτης για την 
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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   9656/10 -03 -2014  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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                           
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το -4o  θέµα     ηµερήσιας διάταξης: 
Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης  αρχιτεκτονικής  µελέτης για την «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Σύµφωνα µε την 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : 
1. Ενέκρινε  το φάκελο του έργου  µε τίτλο: «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο Ενυδρείου – 
Εκθετηρίου» το οποίο αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού κατά  την  Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου  
4 του  Ν. 3316/05 (Προκαταρτικές ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων) όπως συντάχθηκε  από την 
Αρµόδια Υπηρεσία. 
2. Να προβεί   α)στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ),  
 Σύνταξης  αρχιτεκτονικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ. 
β) Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – 
εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 
  
3.  την  δηµοσιότητας των αναθέσεων των παραπάνω µελετών µε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για πέντε (5) 
ηµέρες τουλάχιστον σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.   
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση τις 20-01-2014 µε αριθµ Πρωτ. 2340 και Α∆Α: ΒΙΨ6ΩΕ5-4ΟΛ 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών την ∆ευτέρα 27η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι. 
Μετά τον σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου ,  µε την 31/2014 απόφαση ∆ηµάρχου(αναστολή διοικητικών πράξεων ) – την 456/27-01-
2014 απόφαση Γ .Γ Πολιτικής Προστασίας (κήρυξη ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε έκτακτη ανάγκη η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεργασία µε την Οµάδα διοίκησης –υλοποίησης του έργου τις 25-02-2014 µε αριθ. πρωτ. 7621 και Α∆Α: ΒΙΕΡΩΕ5-ΤΒΑ 
ανάρτησε  εκ νέου την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών την Τετάρτη 
5 η Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι. 



 

 

  
Τις 5-03-2014 και µε αριθµ. πρωτ. 8940/2014 κατατέθηκε προσφορά από τον Αρχιτέκτονα  Μηχανικό κ Αλέξανδρο Αντύπα. 
Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή το άνοιγµα της κατατεθείσης προσφοράς. 
Ο κ. Αλέξανδρος Αντύπας προσέφερε το ποσό των 4.749,95 € µε Φ.Π.Α .για την εκπόνηση της µελέτης: «Αλλαγή χρήσης 
παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  διαφωνεί µε τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής ως προς τις πραγµατικές ανάγκες των 
κατοίκων της Παλικής εφόσον χωρίς  να έχουν  καλυφθεί οι   βασικές τους ανάγκες  σε  έργα υποδοµής –σε θέµατα υγείας –πρόνοιας – 
παιδείας κ.λπ  εκτελούνται έργα βιτρίνας  και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2).Το γεγονός ότι το αρµόδιο Τµήµα της Τεχνικής του ∆ήµου δεν δύναται να εκπονήσει την εν λόγω εργασία λόγω της 
έλλειψης εξειδίκευσης στον αντικείµενο της πολύπλοκης συγκεκριµένης µελέτης το οποίο απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις στους τεχνικούς κανονισµούς που διέπουν τη συγκεκριµένη µελέτη, επιµόρφωση, τεχνογνωσία-εµπειρία, 
αποκλειστική ενασχόληση του προσωπικού, εξειδικευµένο λογισµικό και κατάλληλο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό 
τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία.  

8) το γεγονός ότι ο ∆ήµος έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες πιστώσεις για την εκτέλεση των αρχιτεκτονικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών του έργου που αφορά την «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε 
χώρο Ενυδρείου – Εκθετηρίου» αλλά και των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

9) Τις 42/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που εγκρίθηκε µε την 10/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
10) Την από 20-01-2014 µε αριθµ Πρωτ. 2340 και Α∆Α: ΒΙΨ6ΩΕ5-4ΟΛ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
11) Την από 25-02-2014 µε αριθ. πρωτ. 7621 και Α∆Α: ΒΙΕΡΩΕ5-ΤΒΑ   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
12) Την εισήγηση του Προέδρου: 

   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Προβαίνει  στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ),  σύνταξης αρχιτεκτονικής µελέτης 
για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ 
πλέον ΦΠΑ στον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.  Αλέξανδρο Αντύπα   µε αριθµό µητρώου µελετητή 21126 κατηγορίας 6 και 7 τάξης Α ‘ 
και Α.Φ.Μ 049709520 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου-Ληξουρίου,   αντί ποσού 4.749,95 € µε Φ.Π.Α  από τον Κ.Α 70.7413.19. 
2. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δέκα µέρες µετά. 
3. Με την υπογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί από τον ανάδοχο µελετητή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί 
του καθαρού ποσού τη προσφερόµενης  αµοιβής. 
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  



 

 

  
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  13 η 
Μαρτίου  2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  62 /2014 
 
ΘΕΜΑ : ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "THE STONE IDENTITY" 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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 :  
9656/10-10-03-2014 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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                         
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                                                                
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 5ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης:« ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "THE STONE IDENTITY"Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Οµάδας ∆ιοίκησης 
Υλοποίησης του έργου που έχει ως εξής : 
 
 

 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς υλοποιεί σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. 525/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλονιάς το έργο µε τίτλο: «Valorization of the common Identity around the Stone  – V. I. S» ή «Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την πέτρα - V. I. S» µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IV Ελλάδα – Ιταλία. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισµού αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου 
οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα "The Stone identity" . Αντικείµενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάδειξη του 
οπτικοακουστικού τοµέα, ως µέσο για την προβολή της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των 
περιοχών των Ιόνιων Νήσων και Απουλίας.  Ο διαγωνισµός αυτός, διεξάγεται στην Ελλάδα από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, µε τη 
συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ίδιος διαγωνισµός  διεξάγεται για την 
ιταλική πλευρά, από το ∆ήµο Miggiano, µε τη συνεργασία του ∆ήµου Maglie, του ∆ήµου Caprarica του Lecce και του ∆ήµου 
Gagliano del Capo. 
 Η διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης θα χωριστεί σε δύο φάσεις:  
 Α) Στην πρώτη φάση, θα συσταθούν δύο επιτροπές σε εθνικό επίπεδο (µία Ελληνική και µία Ιταλική) οι οποίες θα είναι 
υπεύθυνες για την αξιολόγηση των βίντεο που θα υποβληθούν στην περιοχή τους και θα επιλέξουν τα 3 καλύτερα εθνικά βίντεο.  
 Β) Στη δεύτερη φάση, τα 6 καλύτερα βίντεο (3 επιλεγµένα από την ελληνική εθνική κριτική επιτροπή και 3 επιλεγµένα 
από την ιταλική εθνική κριτική επιτροπή) θα αξιολογηθούν από τη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται µε τη 
σειρά της από τις δύο εθνικές επιτροπές (ελληνική και ιταλική). Η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα δύο νικηφόρα βίντεο, 
εκ των οποίων το  ένα θα προέρχεται από τις ελληνικές και το άλλο από τις ιταλικές συµµετοχές, τα οποία και θα βραβευθούν. 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα βραβεύσει το νικητή από τις ελληνικές συµµετοχές µε το ποσό των 1.000€ από τις 
εξασφαλισµένες πιστώσεις στον Κ.Α. 70.7425.32 για τα οποία η οικονοµική επιτροπή έχει εγκρίνει τις δαπάνες κα τη διάθεση 
πίστωσης µε την αρ. 34/2014 απόφασή της. 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το άρθρο 72 παράγραφος 1, περίπτωση ε του 3852/2010 η οικονοµική επιτροπή  
καλείται να εγκρίνει του όρους του διαγωνισµού αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα 
"The Stone identity" όπως αυτοί περιγράφονται στο σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής που 
επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. 
Ζητείται η έγκριση των παρακάτω όρων  δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό 
αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα "The Stone identity" στα πλαίσια του έργου:   
«Valorization of the common Identity around the Stone – V. I. S» ή «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα - V. 
I. S», που έχει ενταχθεί και υλοποιείται µέσω του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 
2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013) όπως παρακάτω: 



 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμό αξιολόγησης και βράβευσης αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού με θέμα "The Stone 

identity" στα πλαίσια του έργου:   «Valorization of the common Identity around the Stone – V. I. S» ή 

«Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα - V. I. S», που έχει ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 

2007 – 2013). 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προάγει την ευκαιρία που δίνεται σε νέους δημιουργούς για τη βράβευση αδημοσίευτου 

οπτικοακουστικού υλικού που σχετίζεται με το στοιχείο της πέτρας, κοινό στοιχείο δύο διαφορετικών 

πολιτισμικών ταυτοτήτων: των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 

Ο στόχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι να προωθήσει την καλλιτεχνική δημιουργία στις 

περιοχές  διεξαγωγής του έργου γύρω από το στοιχείο της πέτρας, ως κοινό στοιχείο ανάπτυξης διαφορετικών -

αλλά και συνάμα κοινών- κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών των εταίρων. 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προαγωγή του οπτικοακουστικού τομέα, ως 

μέσο για την προώθηση της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των περιοχών των 

Ιόνιων Νήσων και Απουλίας. 

Η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή σε νέους δημιουργούς που θέλουν να εκφράσουν, με τη 

δημιουργία ενός βίντεο μικρής διάρκειας, τα κοινά στοιχεία της συλλογικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των 

Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων του έργου V.I.S., που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό την προώθηση 

ενεργειών/δράσεων που συνδέονται με το στοιχείο "ΠΕΤΡΑ", σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια διαχείρισης των 

τοπικών στοιχείων και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και χειροτεχνικής 

κληρονομιάς των εμπλεκομένων περιοχών.  

Εταίροι του έργου είναι ο Δήμος του Maglie (συντονιστής), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα 

Ζακύνθου, ο Δήμος του Miggiano, ο Δήμος του Gagliano del Capo, ο Δήμος του Caprarica του Lecce και ο Δήμος 

Κεφαλονιάς. 

Ο διαγωνισμός αυτός, διεξάγεται στην Ελλάδα από το Δήμο Κεφαλλονιάς, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 

Ο ίδιος διαγωνισμός διεξάγεται για την ιταλική πλευρά, από το Δήμο Miggiano, με τη συνεργασία του Δήμου 

Maglie, του Δήμου Caprarica του Lecce και του Δήμου Gagliano del Capo. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης θα χωριστεί σε δύο φάσεις:  

Α) Στην πρώτη φάση, θα συσταθούν δύο επιτροπές σε εθνικό επίπεδο (μία Ελληνική και μία Ιταλική) οι οποίες 

θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση των βίντεο που θα υποβληθούν στην περιοχή τους και θα επιλέξουν τα 3 

καλύτερα εθνικά βίντεο.  



 

 

  

Β) Στη δεύτερη φάση, τα 6 καλύτερα βίντεο (3 επιλεγμένα από την ελληνική εθνική επιτροπή αξιολόγησης και 3 

επιλεγμένα από την ιταλική εθνική επιτροπή αξιολόγησης) θα αξιολογηθούν από τη διεθνή επιτροπή 

αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται με τη σειρά της από τις δύο εθνικές επιτροπές (ελληνική και ιταλική) η 

οποία θα αξιολογήσει και πάλι τις δημιουργίες σε κοινή συνεδρίαση. Η διεθνής κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα 

δύο καλύτερα βίντεο, εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από τις ελληνικές και το άλλο από τις ιταλικές 

συμμετοχές, τα οποία και θα βραβευθούν. 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ικανοποιήσει τους παρακάτω στόχους: 

• να τονώσει την καλλιτεχνική δημιουργία στις περιοχές διεξαγωγής του έργου, γύρω από το στοιχείο της 

πέτρας, το κοινό στοιχείο ανάπτυξης διαφορετικών - αλλά και συνάμα κοινών• να τονώσει και να ενθαρρύνει τη 

διάδοση, στις νεότερες γενιές, μιας κουλτούρας δημιουργικότητας που συνδέεται με τις παραδόσεις, 

• να προάγει τη δημιουργικότητα όσον αφορά τα έργα που προωθούν την πολιτισμική και καλλιτεχνική 

κληρονομιά και απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό,  

• να συμβάλει στη διάδοση καινοτόμων και πρωτότυπων συνθηκών, προκειμένου να προβληθεί και να 

προωθηθεί η περιοχή με τις ιδιαιτερότητές της. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, θα βραβευθούν οι δύο καλύτερες ιδέες για τη δημιουργία ενός 

οπτικοακουστικού έργου σχετικού με το στοιχείο της πέτρας, ερμηνευμένο ελεύθερα από καλλιτεχνική και 

αρχιτεκτονική πλευρά, προκειμένου να προβληθούν τυπικές τοποθεσίες της περιοχής μας, που συνδέονται με 

την πέτρα ως στοιχείο πολιτισμού. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής  θα πρέπει να αφορούν το ακόλουθο αντικείμενο: 

Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτά αδημοσίευτα βίντεο με μικρή διάρκεια, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 10 λεπτά 

(10’) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους, τα οποία θα έχουν ως θέμα την πέτρα ως κοινό 

στοιχείο έκφρασης δύο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων: των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 

Θα βραβευτούν οι δύο καλύτερες πρωτότυπες ιδέες, που θα τονίζουν το βιωματικό παράγοντα, τη μνήμη και την 

κουλτούρα του πέτρινου στοιχείου. 

 

Άρθρο 2 

Παρουσίαση ενός αδημοσίευτου μικρού μήκους βίντεο αφιερωμένο στον πολιτισμό της πέτρας ως κοινό 

στοιχείο δύο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων:  των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 



 

 

  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νέοι καλλιτέχνες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στα Ιόνια Νησιά και τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών 

• "άτυπες" ομάδες εργασίας (η άτυπη ομάδα εργασίας είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται  για 

τη συγκεκριμένη περίσταση, αλλά η οποία δεν χαρακτηρίζεται από καμία νομική και εταιρική μορφή), 

αποτελούμενες κατ 'ανώτατο όριο από 5 άτομα  με τόπο κατοικίας τα Ιόνια Νησιά, κοινωνικών και πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών των περιοχών των εταίρων, οι οποίοι κατά τη ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι 

ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών. Η κάθε ομάδα θα ορίσει, με εξουσιοδότηση από όλα τα μέλη, έναν υπεύθυνο 

επικοινωνίας με τον φορέα διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε ομάδα θα μπορεί να 

δηλώσει συμμετοχή με μία ενιαία αίτηση για όλα τα μέλη που την απαρτίζουν προσκομίζοντας όμως τα πλήρη 

στοιχεία των μελών. 

• σύλλογοι, ιδρύματα, οργανισμοί, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ιδρυθεί επίσημα πριν την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και η έδρα τους βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες με απόφασή του διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία θα 

προσκομίζεται ως δικαιολογητικό συμμετοχής πρέπει να ορίσουν ότι η διαχείριση του έργου θα ανατεθεί σε 

έναν εκπρόσωπο (μόνιμο κάτοικο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), ο οποίος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών.  

Είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τις νομικές προϋποθέσεις για την αποδοχή κρατικών 

επιχορηγήσεων, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα καθώς και να μην έχουν καταδικασθεί για 

οικονομικό αδίκημα ή αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή αδίκημα σχετικά με  

καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και απάτη εις βάρος του Δημοσίου. 

Άρθρο 3 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο τα ακόλουθα:  

- Βίντεο που δε θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων αρχής και τέλους, 
σε ψηφιακή µορφή, ασπρόµαυρο ή έγχρωµο, σε CD-ROM ή DVD. Το βίντεο θα πρέπει να είναι 
κατά προτίµηση σε εκτελέσιµη µορφή (file.exe ή σε συµβατή µορφή π.χ. avi, mpeg) 

- Αίτηση δήλωσης συμμετοχής συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συμμετέχοντα ή του εκπροσώπου, που 

θα περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο (έως 300 λέξεις) στο οποίο ο δημιουργός θα περιγράφει και θα 

αιτιολογεί την καλλιτεχνική του πρόταση (Παράρτημα Ι σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Παράρτημα 

ΙΙ σε περίπτωση άτυπης ομάδας ή νομικού προσώπου) 

- Εφόσον πρόκειται για "άτυπη" ομάδα εργασίας εξουσιοδότηση των μελών της ομάδας με βεβαιωμένο 

το γνήσιο της υπογραφής τους σχετικά με τον ορισμό του υπεύθυνου επικοινωνίας με τον φορέα 

διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 



 

 

  

• απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης περί συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, 

• επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα και των τροποποιήσεων αυτού και 

βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού, 

- Βεβαίωση µονίµου κατοικίας των φυσικών προσώπων-συµµετεχόντων ή του εκπροσώπου του 
νοµικού προσώπου. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντα ή των µελών της άτυπης οµάδας εργασίας 
ή του νόµιµου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µε το γνήσιο της υπογραφής 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

- Έγγραφη άδεια για το δικαίωµα χρήσης πνευµατικών δικαιωµάτων (εικόνες, φωτογραφίες, 
µουσική, κείµενα κ.λπ.) ή σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήθηκαν πνευµατικά δηµιουργήµατα 
άλλων δηµιουργών υπεύθυνης δήλωση  στην οποία τούτο θα αναφέρεται ρητά.  

- 4 (τέσσερις) αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από το βίντεο σε υψηλή ανάλυση (300dpi). 

 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο ένα βίντεο στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης. 

Το βίντεο μπορεί να έχει ως γλώσσα είτε τα Αγγλικά είτε τα Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. 

Τα βίντεο που θα υποβληθούν θα πρέπει να μην έχουν προβληθεί δημόσια (στο διαδίκτυο ή/και σε τοπικό και 

εθνικό φεστιβάλ) μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Διευκρινίζεται ότι είναι ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό να εξασφαλιστεί σε ό,τι έχει σχέση με τη 

μουσική, τις εικόνες και τα κείμενα που αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του βίντεο, και 

ότι όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής (Copyright) απελευθερώνονται. 

Συνεπώς, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υλικό που δημιουργήθηκε από 

άλλους, αυτό είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει η ρητή άδεια (δωρεάν ή επί πληρωμή) από τον ιδιοκτήτη ή τον 

συγγραφέα του πρωτότυπου υλικού. 

Κάθε αίτηση συμμετοχής που περιέχει κάθε είδους διαφήμιση ή καταπατά εμφανώς την πνευματική ιδιοκτησία, 

δε θα γίνεται δεκτή. 

Ο φορέας διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη που 

μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την κατάχρηση αυτού του υλικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κεφαλονιάς (www.kefallonia.gov.gr), της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου  (www.pin.gov.gr) και του έργου V.I.S. (www.visproject.eu) 

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς συστημένα, µε ευθύνη 

του συμμετέχοντα, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: " The Stone identity”: Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό αξιολόγησης και βράβευσης αδημοσίευτου 



 

 

  

οπτικοακουστικού υλικού σχετικό με το στοιχείο της «ΠΕΤΡΑΣ» από την ............./............/............ ηµέρα 

..................... μέχρι  την ............./............/............ ηµέρα .....................και ώρα 14:00 π.µ. στη διεύθυνση:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S. 

Δήμος Κεφαλλονιάς  
Κέντρο πληροφοριών (info point center) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Καλογηράτου Χαραλαμπία, υπεύθυνη λειτουργίας του κέντρου 

Δ/νση: Παν. Βαλλιάνου 7, 28100 Αργοστόλι,  

Τηλ.26710 26342 ή 26710 22933 εσωτ. 34 

Φαξ. 26710 20150 

 

Όλες οι συμμετοχές θα πρωτοκολλούνται ταυτόχρονα με την παράδοση τους. 

Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παραλαβής και 

πρωτοκόλλησης της συμμετοχής.  

 

Άρθρο 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των βίντεο που θα συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό, θα οριστεί μια εθνική κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 4 μέλη (δύο εκπροσώπους από το 

Δήμο Κεφαλονιάς και δύο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου). 

Α) Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής των υποβαλλόμενων αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί από 

την εθνική κριτική επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν το στάδιο της αξιολόγησης. Μετά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα συνταχθεί πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο θα αποσταλεί με αποδεικτικό 

σε όλους τους συμμετέχοντες. Κατά του πρακτικού αυτού και μόνο ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

υπάρχει δυνατότητα αντιρρήσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους.  

Β) Κάθε αίτηση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί από την 

εθνική κριτική επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που 

σχετίζονται με την ποιότητα της ιδέας, μέχρι την ανώτατη βαθμολογία των 100 πόντων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ 

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 
25 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 
25 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 30 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΛΙΑ 
20 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 15 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
10 



 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η εθνική κριτική επιτροπή στη συνέχεια θα επιλέξει τα 3 βίντεο που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, τα 

οποία στη συνέχεια θα εξεταστούν από τη διεθνή κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 12 μέλη (δύο από 

κάθε εταίρο του έργου, τα μέλη των αντίστοιχων εθνικών κριτικών επιτροπών, ελληνικής και ιταλικής). Το 

πρακτικό της εθνικής κριτικής επιτροπής που θα συνταχθεί, θα αποσταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου.  

Στη συνέχεια η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με το φάκελο των συμμετοχών που διακρίθηκαν θα 

αποσταλούν στη διεθνή κριτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει τα 2 καλύτερα  βίντεο (ένα Ιταλικό και ένα 

Ελληνικό), αξιολογώντας τα εκ νέου σε κοινή συνεδρίαση με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης που αξιολογήθηκαν 

και από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. 

Άρθρο 5 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Εθνική Κριτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη που θα διοριστούν από τους εταίρους του έργου V.I.S: Δήμος 

Κεφαλονιάς, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να 

ορίσει 2 μέλη της εθνικής κριτικής επιτροπής. 

Μέλη  της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής μπορούν να είναι: 

• διευθυντές ή/και υπάλληλοι  των φορέων των εταίρων του έργου, 

• εμπειρογνώμονες που θα συμμετέχουν στα θέματα της πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Εθνική Κριτική Επιτροπή αφού ελέγξει τις αιτήσεις ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα 

συνεδριάσει σε κλειστή συνεδρίαση, προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα στις αιτήσεις που πληρούν τυπικές 

προϋποθέσεις τα 3 βίντεο με την υψηλότερη βαθμολογία, τα οποία θα προκριθούν για αξιολόγηση από τη 

Διεθνή Κριτική Επιτροπή.  

Τα μέλη της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής θα συμμετάσχουν και στη συνεδρίαση της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής, 

η οποία και θα επιλέξει το νικηφόρο βίντεο. 

 

Άρθρο 7 

ΒΡΑΒΕΙΑ 



 

 

  

Κάθε νικηφόρο βίντεο (δηλαδή ένα Ελληνικό και ένα Ιταλικό) θα βραβευτεί με το ποσό των  χιλίων (1.000) ευρώ 

(σε μετρητά) καθώς και με την αναπαραγωγή του κάθε ενός  σε διακόσια (200) αντίτυπα τα οποία θα 

διανέμονται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Τα έργα δε θα επιστραφούν. 

 

Άρθρο 8 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το όλο εγχείρημα θα δημοσιοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλονιάς www.kefallonia.gov.gr και της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου www.pin.gov.gr και του έργου V.I.S. www.visproject.eu 

• Αφίσες 

• Ενημερωτικό Δελτίο του έργου. 

 

Άρθρο 9 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όλες οι ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην παρούσα ανακοίνωση μπορούν να  αποστέλλονται 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: vis@kefallonia.gov.gr πρόσωπο επικοινωνίας: ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ)  
 
Απαντήσεις θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες www.kefallonia.gov.gr, www.pin.gov.gr και www.visproject.eu 

 

Άρθρο 10 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο νικητή 

εντός 15 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης των πρακτικών από την Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και παράλληλα 

θα δημοσιεύσει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες  www.kefallonia.gov.gr, www.pin.gov.gr και 
www.visproject.eu.  

 

Άρθρο 11 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς και οι άλλοι συμμετέχοντες εταίροι δεσμεύονται να διαδώσουν τα αποτελέσματα της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που κρίνουν κατάλληλες. 

Το υλικό που θα σταλεί από τους συμμετέχοντες, αποτελεί ιδιοκτησία τους, ωστόσο μπορεί να προβληθεί και να 

προωθηθεί από το Δήμο Κεφαλλονιάς και τους άλλους εταίρους του V.I.S. 



 

 

  

Όλα τα υποβληθέντα έργα θα παρουσιαστούν και θα προωθηθούν μέσα από: 

α) εκθέσεις  και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου V.I.S. 

β) καταλόγους, βιβλία, φυλλάδια, έντυπα ή εκδόσεις των μέσων ενημέρωσης και επίσης μέσω του διαδικτύου 

γ) τα μέσα επικοινωνίας, όπως  τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, κλπ. 

 

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα θα δώσει στο Δήμο Κεφαλλονιάς  και στους άλλους 

εταίρους του έργου την άδεια να χρησιμοποιήσουν άνευ ανταλλάγματος, για λόγους προβολής, όσα 

αναφέρονται παραπάνω. 

Άρθρο 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να είναι ενήμεροι  ότι 

τα  προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση του προγράμματος V.I.S. αποκλειστικά για 

τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας και των απαιτήσεων που σχετίζονται με αυτή. Τα δεδομένα αυτά θα 

φυλάσσονται στο γραφείο του Δήμου Κεφαλλονιάς εγγράφως αλλά και σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο σε δημόσιες αρχές ή νομικά πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην επιλογή του νικητή. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για τη διαχείριση 

αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ως υπεύθυνος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Κεφαλλονιάς έχει οριστεί η κα. 

Καλογηράτου Χαραλαμπία (Τηλέφωνο: +30 26710 22933 ΕΣΩΤ. 34 και +30 26710 26342 email: 

vis@kefallonia.gov.gr), ο οποίος λειτουργεί με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως ορίζονται 

στην παρούσα πρόσκληση, από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Άρθρο 13 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός συμμετέχοντα για λόγους μη πληρότητας ή ορθότητας των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής (για παράδειγμα μη έγκαιρη υποβολή του φακέλου συμμετοχής, μη κάλυψη των 

όρων συμμετοχής), μπορεί να υποβάλει γραπτώς αίτημα επανεξέτασης εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης του αποκλεισμού σύμφωνα με το πρακτικό της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής που θα κοινοποιηθεί. 

Το αίτημα επανεξέτασης, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι αντιρρήσεις, θα πρέπει να σταλεί 

στη διεύθυνση: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S.  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΑΝ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ.:  28100 

Υπόψιν κ. Καλογηράτου Χαραλαμπίας 



 

 

  

Τηλέφωνο: +30 26710 26342 ή 26710 22933 εσωτ. 34 

Φαξ: +30 26710 20150 

«ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

 

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει η Εθνική Κριτική Επιτροπή εκ νέου, η οποία θα αξιολογήσει την υπόθεση ενώ ο 

υποβάλλων θα ενημερωθεί για την απόφαση της γραπτώς. 

Δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα επαναξιολόγησης που θα θέτει σε αμφιβολία την αξιοπιστία και ακεραιότητα 

της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «THE STONE IDENTITY» 

(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ) 

 

ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά: δευτερόλεπτα)  

ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ)  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3οο λέξεις)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπογραφή δηλώνει την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποδοχή των όρων 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθ.2121/1993. Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η ανυπόγραφη αίτηση θα ακυρώνει τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 

 

   Υπογραφή  

  

________________________________________ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΤΥΠΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «THE STONE IDENTITY» 
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ) 



 

 

  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  
Α.Φ.Μ.  
Ε∆ΡΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ή ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  
 

 

 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά: δευτερόλεπτα)  
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ)  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3οο λέξεις)  

 
 
 
 
 
 

Η υπογραφή δηλώνει την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποδοχή των όρων 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθ.2121/1993. Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η ανυπόγραφη αίτηση θα ακυρώνει τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 

   Υπογραφή Εκπροσώπου 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1): ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S. 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  



 

 

  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 



 

 

  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

• Όλα τα αναγραφόµενα στην αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι αληθή καθώς 

και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο 

της συµµετοχής µου είναι ακριβή και αληθή. 

• Αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό αξιολόγησης και βράβευσης 

αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού «The Stone identity», όπως αυτοί 

αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. ……πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

• Το υλικό που έχω χρησιµοποιήσει στο βίντεο (εικόνες, µουσική, κείµενα) είναι 

αποκλειστικά δικό µου, ή σε αντίθετη περίπτωση σας επισυνάπτω την άδεια του 

δηµιουργού. 

Ηµεροµηνία:    ………….   2014 
 

Ο-Η ∆ηλ….. 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 

• ∆εν εκκρεµεί εις βάρος µου διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης. 

• ∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε 

την επαγγελµατική µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε  καλλιέργεια, κατοχή, 

εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου. 

• ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα. 

• Το βίντεο που υποβάλω στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει και δεν 

πρόκειται να προβληθεί δηµόσια (στο διαδίκτυο και σε τοπικό και εθνικό φεστιβάλ) 

µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 
  
                                                                                                                                 Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 



 

 

  
 

           

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  δηλώνει ΠΑΡΩΝ  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. το άρθρο 72 παράγραφος 1, περίπτωση ε του 3852/2010 
2. την αρ. 34/2014 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
       Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    

 
 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή σε 

διαγωνισµό αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα "The Stone 

identity" στα πλαίσια του έργου:   «Valorization of the common Identity around the Stone – V. I. S» ή 

«Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα - V. I. S», που έχει ενταχθεί και υλοποιείται 

µέσω του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG 

IV Greece – Italy 2007 – 2013). 

2. Το όλο εγχείρηµα θα δηµοσιοποιηθεί µε τους ακόλουθους τρόπους: ∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Κεφαλονιάς www.kefallonia.gov.gr και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου www.pin.gov.gr και του έργου V.I.S. www.visproject.eu 

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 9 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
13 η  Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  63  / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ Μελετης  Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ5, ΑΣ3, 
ΑΣ4 του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας 
ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε 
κωδικό MIS 340045. 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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 :  9656/10-03-2014 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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                            
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                 Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                    Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                         
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                         
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος  το 6ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης: «ΕΓΚΡΙΣΗ Μελετών Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ5  του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

Προϊστάµενης  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –Παπαδήµα που έχει ως εξής 

: 

                       

 
 



 

 

  
                    ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 05/03/2014 

                 Αριθ. Πρωτ.: 5997 (17.2.14)/6.3.14 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
           ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
    ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
       Τµήµα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-
…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
(ως Προϊσταµένη Αρχή) 
Με συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
 

Ταχ. ∆/νση: 
 
 
Πληροφορίες: 
 
 
Τηλέφωνο : 
Φαξ:  
Email: 

Πλ. Βαλλιάνου 
Τ.Κ. 28 100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
26710-22776, 22621 
26710-22472 
mkfilippatos@gmail.com 

ΚΟΙΝ.: 
(χωρίς 
συν/να) 

1. Κ/ξία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 
    δια του κοινού εκπροσώπου της  
    κ. Βασίλειου Θεοδωρόπουλου 
    Σαρανταπόρου 6 Τ.Κ. 15125  - ΜΑΡΟΥΣΙ – 
ΑΘΗΝΑ  

2. Α/δήµαρχο Κεφαλλονιάς 
     κ. Σπυρονικόλα Σολωµό 

4. ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
     Λιθοστρώτου 70 Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι 

 
      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Μελέτης Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣ5 του 

υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045. 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθµ. 169376/24-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045 στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 

2. Η υπ’ αρίθµ. 46.429/31-10-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου  
      Κεφαλλονιάς & ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
3.   Α.Π. 5997/17-2-2014/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
4.   Έγκριση όρων διακήρυξης Έργου-ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2011 Ο.Ε. 
5.   Άρθρο 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010). 
6.   Άρθρο 6 ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Υ.). 

 
 Το θέµα εισάγεται στην Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε µορφή 
δηµοπρασιών και διαγωνισµών εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 («Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»-όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει-) 
καθότι το παρόν θέµα αφορά µελέτη εφαρµογής-κατασκευαστικά σχέδια, ως προς την χωροθέτηση του 
αντλιοστασίου ΑΣ5 του εν’ θέµατι έργου. 
 
 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω συνηµµένα στην Επιτροπή σας σχετικά(1-6) και 
κατόπιν του ελέγχου και της θεώρησης από την Υπηρεσία µας του τοπογραφικού διαγράµµατος-µελέτης 
εφαρµογής-ως προς την χωροθέτηση- του αντλιοστασίου ΑΣ5 του εν’ θέµατι έργου.  
 
       Εισηγούµεθα 
 

Την έγκριση από την Επιτροπή σας (ως Προϊσταµένη Αρχή) της µελέτης εφαρµογής-
τοπογραφικού διαγράµµατος, ως προς την χωροθέτηση του αντλιοστασίου ΑΣ5 του έργου: 
«Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», σύµφωνα µε την Απόφαση της Ο.Ε. 
200/2011 έγκρισης των όρων της διακήρυξης του έργου, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 
της Ε.Σ.Υ. 
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική διευκρίνιση.  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γατί δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση από την 

αρµοδία Υπηρεσία επί του εν λόγω θέµατος. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επίσης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γατί δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση από την αρµοδία 

Υπηρεσία επί του εν λόγω θέµατος. 



 

 

  
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. Η υπ’ αριθµ. 169376/24-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045 στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 
3. Η υπ’ αρίθµ. 46.429/31-10-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου  
      Κεφαλλονιάς & ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
4. Α.Π. 53625/01-11-2013/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
5. Έγκριση όρων διακήρυξης Έργου-ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2011 Ο.Ε. 
6.  Άρθρο 6 ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Υ.) 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
 
 
 
 
 
                    
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 Εγκρίνει  την  µελέτη  εφαρµογής-τοπογραφικού  διαγράµµατος , ως προς την χωροθέτηση του 

αντλιοστασίου  ΑΣ5 του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», 

σύµφωνα µε την Απόφαση της Ο.Ε. 200/2011 έγκρισης των όρων της διακήρυξης του έργου, το άρθρο 

72 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 

σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                 Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                         
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                    Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                                                                                                               
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                               
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
 
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: ΒΙΞΠΩΕ5-ΦΩ7                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
13 η  Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  64  / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ», Αναδόχου Εταιρίας  
P. & C. DEVELOPMENT S.A.  
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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 :  9656/10-03-2014 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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                       
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                 Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                    Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                    
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                                    
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος  το 7ο 
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ», Αναδόχου Εταιρίας P. & C. DEVELOPMENT S.A. .» Έθεσε 
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών 
κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –Παπαδήµα που έχει ως εξής : 
 

                        

 
 



 

 

  
Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
 
 
Τηλέφωνο : 
Φαξ :  
Email: 

Λεωφ. Βεργωτή 160 
Τ.Κ. 28 100- ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Παγουλάτος Λεωνίδας 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
26710-22776,22621 
26710-22572, 22472 
mkfilippatos@gmail.com 

ΚΟΙΝ.: (χωρίς 
συν/να) 

1. Εταιρία P. & C. DEVELOPMENT S.A. 
    ∆ια του Αντίκλητου-µε Αποδεικτικό Επίδοσης-
κου  
    Λάτσιου Θεοφάνη-πολιτικού µηχανικού 
    Περιοχή ∆ράπανου Αργοστολίου Τ.Κ. 28100 
    Τηλ. 6976-688757 
 

2. Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή/Γραφείο 
Αργοστολίου 
    Υπόψη κας Ασηµ. Μαλιαγρού. 

3. Α/δήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. Σπυρονικόλα Σολωµό 

4. ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς/Λιθοστρώτου 70 
     Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι 
 

 
ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ», Αναδόχου Εταιρίας  
P. & C. DEVELOPMENT S.A.  
 

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 4444/06-2-2014 έγγραφο Aναδόχου µε θέµα: ∆ήλωση αναγνώρισης 
αποζηµιώσεως βλαβών. 
2. Η υπ’ αρίθµ. 37700/06-9-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. & P. & C. 

Development S.A. 
3.   Άρθρο 58-παρ. 5 Ν.3669/08. 
 

 
 Το θέµα εισάγεται στην Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε µορφή 
δηµοπρασιών και διαγωνισµών εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 («Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»-όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει-), 
καθώς και των όρων της διακήρυξης του εν’ λόγω έργου που καθορίζει ως Προϊσταµένη Αρχή το 
συγκεκριµένο συλλογικό όργανο. 
 
 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω συνηµµένα στην Επιτροπή σας, σχετικά(1-3), και 
κατόπιν αυτοψίας που πραγµατοποιήθηκε την 25-2-2014 από την επίβλεψη του έργου και τον 
προϊστάµενο του τµήµατος Β’ διαπιστώθηκε σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε µακροσκοπική εξέταση 
µερική καθίζηση αποκαταστηµένου σκάµατος σε τµήµατα της παραλιακής οδού (από Λιµεναρχείο προς 
«Μαιστράτο»), καθώς και αποκόλληση της νέας ασφάλτου από την εξωτερική παρειά του σκάµατος σε 
σχέση µε την υπάρχουσα.  
 
 Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείσθε για τον ορισµό Επιτροπής από Υπαλλήλους, η οποία 
οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον Ανάδοχο και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύστασή της. 

 
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική διευκρίνιση. 

 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία της ∆ιευθύντριας κ. Παπαδήµα µε την γραµµατεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής προτείνει ως Μέλη της Επιτροπής  τους δύο  Επιβλέποντες Μηχανικούς του Έργου και 
αναλυτικά:  

1. Φιλιππάτος Γεράσιµος     Τ.Ε      Τοπογράφος Μηχανικός    ως      Επιβλέπων. 
   2.    Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος   Π. Ε Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ως    Επιβλέπων. 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία ολοκληρωµένη 
Εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει η Επιτροπή να οριστεί µε κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

 

  
και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 4444/06-2-2014 έγγραφο Aναδόχου µε θέµα: ∆ήλωση αναγνώρισης 
αποζηµιώσεως βλαβών. 
2.Η υπ’ αρίθµ. 37700/06-9-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ∆.Ε.Υ.Α.Κ. & P. & C. 
Development S.A. 
3.   Άρθρο 58-παρ. 5 Ν.3669/08. 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Συγκροτεί Επιτροπή  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ: «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»,   από τους  παρακάτω 
Υπαλλήλους: 
 
    1.Φιλιππάτο Γεράσιµο                   Επιβλέπων -Τ. Ε Τοπογράφος Μηχανικός  
    2. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο      Επιβλέπων. - Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
    3. Παγουλάτος Λεωνίδας      ως Προϊστάµενος.- Π. Ε  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
 
 η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον Ανάδοχο και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύστασή της. 
 
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: ΒΙΞΠΩΕ5-9 Ε 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 9 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
13 η  Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   65/ 2014 
 
   ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. 
Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης 
«Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045. 
 
 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , 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 :  9656/10-03-2014 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 επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                                                                                                                            
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                 Σαµούρης Σπυρίδων                                                                   
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                    Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 57 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Γεράσιµος Αποστολάτος (προσήλθε στην 54/2014 και αποχώρησε στο τέλος της 63 /2014)                                                                                                                         
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος – αποχώρησε  στην  63 /2014                                                                                                                                                                                                                                                                         
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος  το 8ο 
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης 
«Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –
Παπαδήµα που έχει ως εξής : 
 
 

                       

 
 



 

 

  
                    ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 06/03/2014 

                 Αριθ. Πρωτ.: 5402 (13.2.14)/7.8.14 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
           ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
    ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
       Τµήµα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-
…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
(ως Προϊσταµένη Αρχή) 
 

Ταχ. ∆/νση: 
 
 
Πληροφορίες: 
 
 
Τηλέφωνο : 
Φαξ:  
Email: 

Πλ. Βαλλιάνου 
Τ.Κ. 28 100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
Φιλιππάτος Γεράσιµος 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
26710-22896, 22776 
26710-22472, 22572 
mkfilippatos@gmail.com 

ΚΟΙΝ.: 
(χωρίς 
συν/να) 

1. Κ/ξία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 
    δια του κοινού εκπροσώπου της  
    κ. Βασίλειου Θεοδωρόπουλου 
    Σαρανταπόρου 6 Τ.Κ. 15125  - ΜΑΡΟΥΣΙ – 
ΑΘΗΝΑ  

2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
     Αεροπόρου Παπαναστασίου 34,  
ΤΚ 11527, Αθήνα 

3. Α/δήµαρχο Κεφαλλονιάς 
     κ. Σπυρονικόλα Σολωµό 

4. ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
     Λιθοστρώτου 70 Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι 

 
 
ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045. 
 

ΣΧΕΤ.: 4. Η υπ’ αριθµ. 169376/24-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045 στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 

5. Η υπ’ αρίθµ. 46.429/31-10-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου  
      Κεφαλλονιάς & ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
3.   Α.Π. 5402/13-2-2014/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
4.   Έγκριση όρων διακήρυξης Έργου-ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2011 Ο.Ε. 
5.   Άρθρο 58-παρ. 5 Ν.3669/08. 
 

 
 Το θέµα εισάγεται στην Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε µορφή 
δηµοπρασιών και διαγωνισµών εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 («Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»-όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει-), 
καθώς και των όρων της διακήρυξης του εν’ λόγω έργου που καθορίζει ως Προϊσταµένη Αρχή το 
συγκεκριµένο συλλογικό όργανο. 
 
 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω συνηµµένα στην Επιτροπή σας, σχετικά(1-5), και 
κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε την 26-2-2014 από την επίβλεψη του έργου, τον 
προϊστάµενο του τµήµατος Β’ και την ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκαν: 
 Α. Αποκόλληση-ερπυσµός τµήµατος πρανούς στη θέση του αντλιοστασίου ΑΣ4 κατά το 
διάστηµα από 26/1/2014 έως και 03/2/2014, το οποίο προκλήθηκε από τους πρόσφατους σεισµούς 
στον Νοµό µας. 
 Β. Σε δειγµατοληπτικό έλεγχο φρεατίων επισκευής ακαθάρτων παρατηρήθηκε σε ορισµένα 
από αυτά αποκόλληση της τσιµεντοκονίας που ενώνει τους προκατασκευασµένους δακτυλίους και 
σπάσιµο των λαιµών των φρεατίων και την εισροή υδάτων στο εσωτερικό τους.  
  
 Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείσθε για τον ορισµό Επιτροπής από Υπαλλήλους, η οποία 
οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον Ανάδοχο και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύστασή της. 
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική διευκρίνιση. 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 



 

 

  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία της ∆ιευθύντριας κ. Παπαδήµα µε την γραµµατεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής προτείνει η Επιτροπή να αποτελείται από τους τρεις   Επιβλέποντες Μηχανικούς του Έργου 
και αναλυτικά:  

2. Φιλιππάτος Γεράσιµος                 Επιβλέπων Τ. Ε Τοπογράφος Μηχανικός  
   2.    Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος      Επιβλέπων.  Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
  3.     Καλογερόπουλος Θεόδωρος .      Επιβλέπων.Π. Ε Πολιτικός Μηχανικός 
 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία ολοκληρωµένη 
Εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει η Επιτροπή να οριστεί µε κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. Η υπ’ αριθµ. 169376/24-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045 στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 
6. Η υπ’ αρίθµ. 46.429/31-10-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου  
      Κεφαλλονιάς & ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
4. Α.Π. 53625/01-11-2013/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
5. Έγκριση όρων διακήρυξης Έργου-ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2011 Ο.Ε. 
6.  Άρθρο 6 ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Υ.) 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συγκροτεί την  Επιτροπή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ 
Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» από τους παρακάτω 
Υπαλλήλους: 
 

1.Φιλιππάτο Γεράσιµο                   Επιβλέπων -Τ. Ε Τοπογράφος Μηχανικός  
    2. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο      Επιβλέπων. - Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
   3.  Καλογερόπουλο Θεόδωρο .      Επιβλέπων .- Π. Ε Πολιτικός Μηχανικός 
 
 η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον Ανάδοχο και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύστασή της. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 

 

  

 
 


