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                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   244 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                   
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο  Προέδρων Α/ Πρόεδρος  , κ. Ανδρέας Ζαπάντης   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον 

λόγο στον  Ειδικό Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Θέµη Τσαγκρή ο οποίος εισηγούµενος  το 1ο θέµα εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης: «Έγκριση 1Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του 

Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου που έχει ως εξής : 

Σας αποστέλλουµε τον 1ο Πρακτικό του διαγωνισµού για το έργο «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες ώστε να 

προχωρήσουµε στην επόµενη φάση του διαγωνισµού όπως προβλέπεται στην αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξη 25544/11-

06-2013 του έργου.   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ. 



                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          10-9-2013 
                            

  
1Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, 
Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 

   Σήµερα   10/9/2013 ηµέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 202/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
συµπληρώθηκε µε την 45/2013 απόφαση της Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ΕΚΟΠΤΑ.    

  αποτελούµενη από τους:  

      1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
        πρόεδρος . 

2. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,γραµµατέας. 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστάµενος τµήµατος προµηθειών, µέλος. 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κος,µέλος. 
5. Κουνάδης Παναγιώτης , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για το έργο « Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.» 
Στις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το 
πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι έχουν   
πρωτοκολληθεί  τρεις προσφορές. 
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά. 
H επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που είχαν αποσταλεί από την 
υπηρεσία. 
Μετά την λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί 
να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ήταν οι εξής: 
1. Cosmos Business Systems AEBE. 
2. DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε. 
3. Evolution Projects Plus O.E. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά των τριών 
αναδόχων  παρουσία τους και αφού κατέγραψε τα κάτωθι :  
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1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 9.1 Εγγύηση Συµµετοχής ΝΑΙ 

 
   ΝΑΙ 

 
 ΝΑΙ 

2.  Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπου να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και αριθµός πρωτοκόλλου προκήρυξης 
και να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισµού για την ανάληψη του έργου, όπως αυτοί 
αναλυτικά περιγράφονται στο σηµείο 8.2 της διακήρυξης.  
β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
γ. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση. 
δ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
έργου.  
ε. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 ΝΑΙ 

 
  
 
 
  ΝΑΙ 
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αληθή και ακριβή. 
στ. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  
ζ. Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που 
αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν 
έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί 
να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η 
παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν από 
τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
 

3.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Τα 
προβλεπόµενα ποινικά µητρώα αφορούν στους 
διαχειριστές για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και στον πρόεδρο και 
τον διευθύνοντα σύµβουλο για τις ΑΕ 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ΝΑΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

4.  Πιστοποιητικό Αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του. 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

5.  Πιστοποιητικό Αρµόδιας δικαστικής  ότι δεν έχει κινηθεί 
σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

6.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, του τόπου 
όπου ασκούν το επάγγελµά τους µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ 

 
 

  
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

8.  Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, 
ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό 
ανάθεση Έργου. Συγκεκριµένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος  ΝΑΙ 
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θα πρέπει να:  

• διαθέτει οργανωµένο σύστηµα στον τοµέα του 
σχεδιασµού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και 
παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες 
συντήρησης και υποστήριξης) πληροφοριακών 
συστηµάτων και διαδικτυακών εφαρµογών του 
δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, 

• συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή 
οντότητες (όπως ενδεικτικά Τµήµατα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα τη 
∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρµογών, 
την παραγωγή πολυµεσικού περιεχοµένου, 
την Ψηφιοποίηση, την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική 
Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής, ή 
ισοδύναµες αρµοδιότητες. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης:  

 
 
 
 
 
 
 
  ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
   ΝΑΙ 

8.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του 
υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή 
- τοµείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες. 

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 
Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

8.2 Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, 
εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία (υπηρεσίες 
συντήρησης ή υποστήριξης) διαδικτυακών πυλών και 
συστηµάτων γεωγραφικής ή/και γεωχωρικής 
απεικόνισης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 
9001:2008 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, 
ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικού ή/και 
πληροφοριακών συστηµάτων, το οποίο να είναι σε 
ισχύ. 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

8.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς 
και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας µε τη µορφή 
υπεύθυνης δήλωσης (µε γνήσιο της υπογραφής). 

Περιγραφή τµήµατος 
Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβο
υ 

Ηµερο
µηνία 
∆ήλω
σης 
Συνερ
γασίας 

   
   

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣ
ΕΙΣ 

ΖΗΤΗΘΗ
ΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙ
ΝΗΣΕΙΣ 

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙ
Σ 
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Σηµειώνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπεργολάβους, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου του 
έργου. 

9 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία 
στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου µεγέθους και 
πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης:  

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

9.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα 
οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία 
(3) τελευταία έτη (2010, 2011, 2012) και είναι συναφή 
µε το υπό ανάθεση Έργο. 

O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει 
τρία (3) συναφή έργα τα τελευταία τρία (3) έτη. Ως 
συναφή έργα θεωρούνται τα έργα µε αντικείµενο «Τη 
Σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστηµάτων ή/και διαδικτυακών 
εφαρµογών στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα». 

Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω έργων 
αποδεικνύεται ως εξής:  

1. Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως 
στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

2. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως 
στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 
ιδιώτη Οργανισµού, και όχι η σχετική Σύµβαση 
Έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
ακόλουθο Υπόδειγµα: 
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νία
) 

         

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε 
εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό 
∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής 
∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον συναφές 
µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

10. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και 
επαγγελµατικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του 
Έργου. Συγκεκριµένα απαιτείται: 

1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project 
manager) µε 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία σε ∆ιαχείριση Έργων. 

2. να διατεθούν στην Οµάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι 
κάτωθι ειδικότητες:  

� ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης web 
Εφαρµογών  

� ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
συστηµάτων γεωγραφικής απεικόνισης 

� ένας Υπεύθυνος Βάσης ∆εδοµένων  
� ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
� ένας Υπεύθυνος ∆ικτύων 
� ένας Υπεύθυνος Συλλογής, 

Παραγωγής, Ψηφιοποίησης και 
Τεκµηρίωσης ∆εδοµένων 

ο καθένας από τους οποίους να διαθέτει 2ετή 
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές 
αντικείµενο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης:  

ΝΑΙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΝΑΙ 

10.1 Πίνακας των υπαλλήλων/στελεχών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    

  
10.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του 

υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 
Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

  

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ 

10.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον 
ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την 
µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

ΝΑΙ  
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 ΝΑΙ 

10.4 Βιογραφικά Σηµειώµατα της Οµάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγµατος στο παράρτηµα V της παρούσας 
διακήρυξης), από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η 
εµπειρία και οι επαγγελµατικές ικανότητες για τις 
απαιτήσεις του ρόλου στην οµάδα Έργου που 
προτείνεται. 

 

ΝΑΙ  

  
 
 
ΝΑΙ 

  
 
 
ΝΑΙ 

11. Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011 και 2012) 
µεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισµού του υπό 
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

ΝΑΙ 
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από το 50% του προϋπολογισµού του Έργου. 

11.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, 
υποβάλλει: 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή 

β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών 
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ή 

γ) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις. 

 

ΝΑΙ 

  
 
 
 
ΝΑΙ 

 
 
 
 
 ΝΑΙ 

 
 
τα έλενξε και τα µονόγραψε. 
 Στην συνέχεια η επιτροπή ζήτησε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους σύµφωνα µε το άρθρο 10 
της διακήρυξης (παράγραφος 1.3 ) να προσκοµίσουν εντός τριών εργάσιµων ηµερών Υπεύθυνη 
∆ήλωση τόσο από τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και από τον τυχόν (εφόσον  υπάρχει) υποψήφιο 
υπερεργολάβο ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στην εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου, καθώς 
και αναλυτικότερο πίνακα ο οποίος να περιγράφει σαφώς την ποσόστωση των επιµέρους εργασιών 
µεταξύ αναδόχου και υπερεργολάβου για το σύνολο της υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου.  
 
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Την διακοπή της συνεδρίασης και την συνέχιση της µετά την προσκόµιση από τους τρεις υποψηφίους 
αναδόχους  των απαραίτητων διευκρινήσεων επί των κατατεθειµένων προσφορών. 
 Τα µέλη της Επιτροπής  
 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 

   Σήµερα   22/10/2013 ηµέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ µετά την διακοπείσα συνεδρίαση από τις 10/9/2013 που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 
202/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως συµπληρώθηκε µε την 45/2013 απόφαση της 
Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ΕΚΟΠΤΑ.    

  αποτελούµενη από τους:  

      1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
        πρόεδρος . 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,αναπληρωµατικό µέλος 
ως γραµµατέας λόγω απουσίας του τακτικού µέλους Σπυρίδων Γιαννάκη. 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστάµενος τµήµατος προµηθειών, µέλος. 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κος,µέλος. 
5. Κουνάδης Παναγιώτης , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αν και κλήθηκε απουσίαζε µε αναρωτική 
άδεια και το αναπληρωµατικό µέλος Ρουχωτάς ∆ηµήτριος Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών αν και 
κλήθηκε απουσίαζε µε κανονική άδεια. 
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής εφόσον διαπίστωσε ότι υπήρχε η κατά το νόµο 
πλειοψηφούσα απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Στην συνέχεια ο πρόεδρος παρέθεσε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που απέστειλαν οι τρεις 
υποψήφιοι ανάδοχοι σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. πρωτ. 43248 11/9/2013 έγγραφο που τους εστάλει. 

     Συγκεκριµένα και κατά τη διάρκεια ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής των    



  υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMSAEBE,  υπέβαλε 
πίνακα στελεχών των υπεργολάβων, των οποίων το ποσοστό απασχόλησης ξεπερνούσε το τριάντα τοις 
εκατό (30%) του έργου και συγκεκριµένα έφτανε το 37,9. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής», παρ. 1.3: «Σε περίπτωση που 
υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίησης τµήµατος του 
υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης (µε γνήσιο υπογραφής) κ.λπ… Σηµειώνεται ότι 
η ανάθεση του έργου σε υπεργολάβους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου του έργου». 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής», παρ. 3.2, ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Πίνακα των στελεχών των υπεργολάβων του υποψηφίου αναδόχου 
που συµµετέχουν στην οµάδα έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα 

Α/
Α 

Επωνυµία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 
Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήµα υλοποίησης 

Ανθρωποµή
νες 

Ποσοστό 
συµµετοχ
ής*(%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
» 
Τέλος όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 10 είναι επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Με το υπόµνηµα της η εταιρεία αναφέρει ότι υπάρχουν δράσεις που απαιτούν ανθρωποχρόνο 
απασχόλησης και δράσεις που δεν απαιτούν. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι οι δράσεις: ∆απάνες 
δηµοσιότητας, ∆ιοργάνωση ηµερίδων, Εκτύπωση αφισών, Φιλοξενία σε κέντρο δεδοµένων κ.λπ 
αποτελούν «άλλα τµήµατα», τα οποία δεν είναι υπηρεσίες, άρα δεν χρειάζονται ανθρωποπροσπάθεια 
για να υλοποιηθούν. Ακόµα και αν αυτό ληφθεί υπόψη ως ορθό, δεν αποδεικνύεται πουθενά το τί 
σηµαίνει για την εταιρεία το «σύνολο του έργου». Ως εκ τούτου, η εκτίµηση ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των υπεργολάβων στο σύνολο του έργου είναι  27,67%  δεν βασίζεται σε συγκεκριµένα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια η εταιρεία δεν αποδεικνύει ποσοτικά ποιο είναι το σύνολο του 
έργου. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι πέραν του υποµνήµατος σε κανένα σηµείο της αρχικά 
κατατιθέµενης προσφοράς της (ούτε µε τη µορφή πίνακα, ούτε µε τη µορφή Υπεύθυνων ∆ηλώσεων) δεν 
υπάρχει κάποιος προσδιορισµός ότι το ποσοστό του υπεργολάβου είναι κάτω του 30%, αλλά αντιθέτως 
το ξεπερνά. Σε αυτό το σηµείο  οι εξηγήσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων σε σχέση µε την αρχική 
προσφορά κρίνονται  ασαφείς, και για το λόγο αυτό η προσφορά πρέπει να απορριφθεί. 
Για την εταιρεία Evolution Projects Plus O.E . η επισήµανση από υποψήφιο ανάδοχο σχήµα ότι  στην 
οµάδα έργου περιλαµβάνεται και ο κ. Γαλανός Γεράσιµος ο οποίος είναι δηµόσιος υπάλληλος  θα 
εξεταστεί µετά το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών. Επίσης σηµειώνουµε ότι η εταιρεία Evolution 
Projects Plus O.E µέσω του εκπροσώπου της έκανε δήλωση στην συνεδρίαση µας, ότι  δύναται να 
προσκοµίσει άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας µέσω του οικείου του υπηρεσιακού συµβουλίου εφόσον 
η εταιρεία επιλεγεί ως ανάδοχος 
 
 

 
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Τον αποκλεισµό από την συνέχεια του διαγωνισµού της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
AEBE για τους λόγους που σύµφωνα µε το αρθρο 10 της διακήρυξης το ποσοστό του υπεργολάβου 
στην αρχική δήλωση του υπερβαίνει το 30% του συνολικού αντικειµένου του έργου παραπάνω και την 
συνέχεια της διαδικασίας µε την αξιολόγηση των δύο εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας Evolution 
Projects Plus O.E και της DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων 
Α.Ε. 
 Τα µέλη της Επιτροπής :  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο Α /Πρόεδρος κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ . 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Το έργο αυτό έχει ψηφιστεί από το ∆.Σ ,έχει  

προϋπολογισµό  300.000,00 € και αφορά  την ψηφιοποίηση πληροφοριών για τον ∆ήµο  για την 

τουριστική του προβολή .Τα χρήµατα  αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και δεν µπορεί να σπαταληθούν 

για να γίνει ένα διαδυκτιακό portal , ενώ ο λαός υποφέρει και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις  βασικές 

του ανάγκες  για τον λόγο αυτό  καταψηφίζω  την εισήγηση. 



Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Νικόλαος Παπαδάτος- Σπυρονικόλας Σολωµός και Γεράσιµος 

Αποστολάτος. 

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία :  
 
∆ΕΝ Εγκρίνετε  το 1Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Ανδρέας Ζαπάντης 
                                                   Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος. 

 

 

 

 

 

                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   245 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Νοµιµοποίηση  δικηγόρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               



3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος , κ. Ανδρέας Ζαπάντης κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  

έδωσε τον λόγο στην  Προϊστάµενη   της Νοµικής Υπηρεσίας  κ. Νίκης Χριστοφοράτου     ,  

  η οποία  εισηγούµενη   το 2ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Νοµιµοποίηση  δικηγόρου  

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

          Στις 22 Νοεµβρίου 2013 συζητείται στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών η από 22-11-2008 (ΑΒΕΜ 

92/2011) αίτηση ακύρωσης του Βασιλείου Ρουχωτά  ΚΑΤΑ  του πρώην ∆ήµου Παλικής. Με την  υπό 

κρίση αίτηση του ο αιτών ζητά να ακυρωθεί η µε αριθ. 131/2008 απόφαση του ∆.Σ. του πρώην ∆ήµου 

Παλικής µε την οποία αποφασίσθηκε σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του Ληξουρίου στη συνοικία 

«∆εµπονεράτα» επιφανείας 11,5 στρεµµάτων η δηµιουργία Πολιτιστικού Αθλητικού Πάρκου, η 

δηµιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου 8Χ8  εντός αυτού και εν συνεχεία η παραχώρηση του για χρονικό 

διάστηµα 25 ετών στον Παλληξουριακό Α.Ο. 

        Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στον ορισµό δικηγόρου προκειµένου να παραστεί 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 22  Νοεµβρίου  2013 ή σε οποιαδήποτε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

Για µας το πρωτεύον θέµα είναι οι υπηρεσίες πολιτισµού- αθλητισµού  που παρέχονται να µην είναι 

πάντα ανταποδοτικού χαρακτήρα γιατί είναι λαϊκή ανάγκη , άρα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. 

Ο Παλληξουριακός  Α.Ο. είναι ένα Σωµατείο µε ιστορία που έχει προσφέρει σηµαντικό έργο για τον 

Αθλητισµό στην Παλική , κάτι που πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί υπόψη. Εννοείται ότι η ιδιοκτησία 

ανήκει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σαν καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Παλικής. Βασικό για µας είναι   

το γήπεδο να προσφέρει απρόσκοπτα δωρεάν υπηρεσίες προς όλα τα σωµατεία της περιοχής και προς 

τον λαό της Παλικής και ψηφίζει την πρότασή του. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
Ορίζει την Νοµική  σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη Χριστοφοράτου      προκειµένου να 

παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 22  Νοεµβρίου  2013 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο που συζητείται η από 22-11-2008 (ΑΒΕΜ 92/2011) αίτηση ακύρωσης 

του Βασιλείου Ρουχωτά  ΚΑΤΑ  του πρώην ∆ήµου Παλικής. 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                



 
                                                    Ανδρέας Ζαπάντης   
                                                 Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Α∆Α: ΒΛ1ΛΩΕ5-ΚΧΦ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   246 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                 
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος , κ. Ανδρέας Ζαπάντης κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε 

 τον λόγο στην  Προϊστάµενη   της Νοµικής Υπηρεσίας  κ. Νίκης Χριστοφοράτου     ,  



  η οποία  εισηγούµενη   το 3 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση  

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας»  Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

Στις 20.11.2013 συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από 20.11.2009 και µε αριθµό 
κατάθεσης Ε 6714/2009 αίτηση ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος του 
οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του προεδρικού 
διατάγµατος της από 02.09.2009 «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου 
κατάτµησης λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµού προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του ∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 
441/16.09.1999 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων)  κατά το µέρος 
που απαγορεύεται εντός της Ζώνης η διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους, µε εξαίρεση τα οχήµατα άµεσης ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) καθαριότητας και 
τροφοδοσίας. 
 Για την άσκηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης η υπόθεση δυνάµει της µε αριθµό 27/2009 
απόφασης της ∆ηµαρχικής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Πυλαρεων και την 107/2013 απόφαση της 
οικονοµικής Επιτροπής είχε ανατεθεί στους δικηγόρους κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο  δικηγόρο ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Κεφαλληνίας, στον κ. Βασίλειο Γαλανόπουλο δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών 
και κ. Παναγιώτη Μπούµη δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε την οποία τους δόθηκε η 
εντολή να ενεργήσουν είτε χωριστά είτα από κοινού.  Την εν λόγω υπόθεση χειρίστηκε τελικά ο κ. 
Γεράσιµος Θεοδωράτος ο οποίος έχει έκτοτε πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης, έχει συντάξει 
την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης και έχει παραστεί στις µέχρι σήµερα αναβολές της υπόθεσης. Τέλος 
σας ενηµερώνω ότι για τη συγκεκριµένη υπόθεση η Νοµική Υπηρεσία δεν έχει καµιά απολύτως γνώση 
ούτε στοιχεία για την ως άνω υπόθεση. 
 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιε) του ν. 
3852/2010 µπορεί να αποφασίζει την πρόσληψη δικηγόρου. 
 Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ να εγκρίνετε την παράσταση στους πληρεξούσιους  δικηγόρους : 
α) κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο του Βασιλείου δικηγόρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και β)  κ. 
Κωνσταντίνο Παν. Μανιάτη δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ενεργούντες είτε από κοινού 
είτε χωριστά ο καθένας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  κατά την δικάσιµο της 20.11.2013 και 
σε οποιαδήποτε µετ αναβολής δικάσιµο ,στην οποία συζητείται η από 20.11.2009 και µε αριθµό 
κατάθεσης Ε 6714/2009 αίτηση ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος του 
οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του προεδρικού 
διατάγµατος της από 02.09.2009 «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου 
κατάτµησης λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµού προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του ∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 
441/16.09.1999 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων)  κατά το µέρος 
που απαγορεύεται εντός της Ζώνης η διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους, µε εξαίρεση τα οχήµατα άµεσης ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) καθαριότητας και 
τροφοδοσίας . 

 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1) Εγκρίνει  την παράσταση των  πληρεξούσιων   δικηγόρων  : α) κ. Γεράσιµου Θεοδωράτου του 

Βασιλείου ,δικηγόρου ∆ικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και β)  κ. Κωνσταντίνου Παν. Μανιάτη, 

δικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  κατά την δικάσιµο της 20.11.2013 σαι σε οποιαδήποτε µετ 

αναβολής δικάσιµο στην οποία συζητείται η από 20.11.2009 και µε αριθµό κατάθεσης Ε 6714/2009 

αίτηση ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος 

Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του προεδρικού διατάγµατος της από 

02.09.2009 «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου κατάτµησης λοιπών 

όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισµού προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του ∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 441/16.09.1999 



Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων)  κατά το µέρος που απαγορεύεται 

εντός της Ζώνης η διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, µε εξαίρεση τα 

οχήµατα άµεσης ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) καθαριότητας και τροφοδοσίας . 

2.Η αµοιβή των  παραπάνω δικηγόρων  ορίζεται σύµφωνα µε τον Ν 4194/2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων) 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                    Ανδρέας Ζαπάντης   
                            
                              
                                                Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Α∆Α: ΒΛΙΕΩΕ5-ΠΓΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  247  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Άσκηση  αίτησης ανάκλησης   ενώπιον  του Ελεγκτικού Συνεδρίου . 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                          
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο  Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ. Ζαπάντης Ανδρέας   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  
έδωσε τον λόγο στην  Προϊστάµενη   της Νοµικής Υπηρεσίας  κ. Νίκης Χριστοφοράτου   ,  

  η οποία   εισηγούµενη   το 4ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση  αίτησης ανάκλησης ενώπιον  
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
  Με την υπ’ αριθ. 40/2013 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπήρξε άρνησης θεώρησης 
χρηµατικού εντάλµατος που αφορούσε στην καταβολή αµοιβής για παροχή  υπηρεσιών συντήρησης και 
επισκευής εξωτερικού φωτισµού της ∆.Ε. Ερίσου, κρίνοντας  τη δαπάνη µη νόµιµη για τους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτήν. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  επανυπέβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηµατικό 
ένταλµα όµως ο Επίτροπος ενέµεινε στην άρνηση θεώρησης µε αποτέλεσµα  να ανακύψει διαφωνία, για 
την άρση της οποίας απευθύνθηκε προς το Κλιµάκιο Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών. Το ανωτέρω µε 
την αριθ. 269/2013  Πράξη του αποφάνθηκε ότι το εν λόγω χρηµατικό ένταλµα δεν πρέπει  να θεωρηθεί. 
         Κατά της ως άνω πράξης ο ∆ήµος δύναται να ασκήσει αίτηση ανάκλησης στο αρµόδιο VII Τµήµα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
        Κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου και λόγω προσωπικού µου κωλύµατος η υπόθεση ανατέθηκε  για 
χειρισµό στη δικηγόρο Αθηνών κ. Βασιλική Βασιλάτου.  
      Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση ή µη αίτησης ανάκλησης 
ενώπιον του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
      Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης  να χορηγήσετε τη σχετική εντολή στη δικηγόρο Αθηνών κ. 
Βασιλική Βασιλάτου και παράλληλα να ορίσετε συµβολαιογράφο για τη σύνταξη συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου, εφόσον αυτό χρειασθεί, για τη νοµιµοποίηση της ανωτέρω ως προς την κατάθεση του 
δικογράφου και την παράσταση της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο Α/ Πρόεδρος κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση και προσθέτει ότι πρέπει : 



α) να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί  
β) η αλλαγή των λαµπτήρων να γίνεται άµεσα  
και προτείνει ,οι εργαζόµενοι να καλύπτονται µέσω προγραµµατικών συµβάσεων που ο νόµος ορίζει. 
Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων αφού επισηµαίνει ότι ο τρόπος εκτέλεσης εργασιών µε απευθείας αναθέσεις 
από την ∆ηµοτική Αρχή δεν είναι σωστός , δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν είναι τεχνικό , είναι 
πολιτικό. Όταν ο ∆ήµος έχει έξι ηλεκτρολόγους για να καλύψει τις ανάγκες για τις οκτώ ∆ηµοτικές του 
Ενότητες και µε απόφαση ∆ηµάρχου οι τρεις  εργάζονται µε απόσπαση στην ∆ΕΥΑΚ επειδή 
απολύθηκαν δέκα επτά εργαζόµενοι και δεν είναι επαρκές το προσωπικό για την λειτουργία της 
Εταιρείας , όταν επίσης έχουν µε απόφαση της κυβέρνησης απαγορευτεί οι προσλήψεις , τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσµα: 

1. Να µην παρέχονται στους δηµότες οι αντίστοιχες υπηρεσίες. 
2. Να είναι αυξηµένο το κόστος του ∆ήµου για την πληρωµή των παραπάνω εργασιών που 

εκτελούνται από ιδιώτες   και όχι από υπαλλήλους. 
3. Οι µικροεπαγγελµατίες που δούλεψαν να µην πληρώνονται χωρίς να είναι δική τους η ευθύνη. 

Την αποκλειστική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση , από την άλλη την έχει και η ∆ηµοτική Αρχή   µε τις 
αποσπάσεις των υπαλλήλων προσπαθώντας να καλύψει  το κενό µε  µικροεπαγγελµατίες. 
Στην συνέχεια προτείνει  η ∆ηµοτική Αρχή να βρει τρόπο να πληρωθούν οι παραπάνω εργασίες και 
ψηφίζει την πρόταση του.              και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Την άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του  αρµόδιου VII Τµήµατος  του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά της 269/2013 Πράξης του Κλιµακίου του  Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών. 

2. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στη δικηγόρο Αθηνών κ. Βασιλική Βασιλάτου του ∆ιονυσίου 
µε Α.Μ.∆.Σ 27161 και Α.Φ.Μ 066821818 της  ∆ ΄∆.Ο.Υ Αθηνών,  να ασκήσει την εν λόγω 
αίτηση ανάκλησης στο αρµόδιο VII Τµήµα του Ελεγκτικού κατά της 269/2013 Πράξης του 
Κλιµακίου του  Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών και να παραστεί στην δικάσιµο κατά την 
συζήτηση για λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3.   Ορίζει την συµβολαιογράφο Αργοστολίου κ. Άννα Κεκάτου  για τη σύνταξη 
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου, εφόσον αυτό χρειασθεί, για τη νοµιµοποίηση της ανωτέρω 
ως προς την κατάθεση του δικογράφου και την παράσταση της ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

4. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα καθοριστεί µε απόφαση ∆.Σ. 
5. Η αµοιβή της παραπάνω συµβολαιογράφου  ορίζεται σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 100692/2009 

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

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Α/ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                            Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                                         Ανδρέας Ζαπάντης   
                                                    Προεδρεύων    Α/ Πρόεδρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                            Α∆Α: ΒΛ1ΛΩΕ5-ΜΛΘ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   248 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο  Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ. Ανδρέας Ζαπάντης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  

εισηγούµενος  το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του  

Ειρηνοδικείου Σάµης»έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 

 Χριστοφοράτου η οποία έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Στις 16.01.2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµος Κεφαλλονιάς το µε αριθµό 1965β/2012 Πρωτόκολλο 

∆ιοικητικής Αποβολής της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το οποίο 

ο ∆ήµος αποβάλλεται από τον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή «Λουτρό» Σάµης εντός του οποίου έχει 

κατασκευαστεί προβλήτα από τσιµέντο και πέτρα εµβαδού 18,20 τ.µ., καθώς και από τους θαλάσσιους 

χώρους στην περιοχή «Λιµένας» Σάµης, όπου έχουν κατασκευαστεί τρείς λιµενοβραχίονες από 

οπλισµένο σκυρόδερµα και φυσικό βραχισµό µικρής διατοµής µε εµβαδό 39,80 τ.µ., 25,41 τ.µ. και 35,45 

τ.µ. και περαιτέρω διατάσσεται η απαγόρευση στο µέλλον κάθε πράξης µας η οποία µπορεί να 

δηµιουργήσει δικαιώµατα διακατοχής. 

Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για την ακύρωση του ως άνω Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής 

Αποβολής ο ∆ήµος µας έχει ασκήσει ήδη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης το ένδικο βοήθηµα της 

ανακοπής (αρ. κατ. 7/2013) η δικάσιµος της οποίας ορίσθηκε την 21.03.2013.  Σύµφωνα δε µε την µε 

αριθµό 3/2013 απόφαση της Επιτροπής σας η άσκηση της ως άνω ανακοπής και η παράσταση κατά 



την συζήτηση της ανατέθηκε λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κ. Νίκης Χριστοφοράτου να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, στην δικηγόρο Ιωάννα 

Μαρκέτου.  Ωστόσο κατά την αρχικά ορισθείσα  δικάσιµο αναβλήθηκε η συζήτηση της εν λόγω 

ανακοπής και ορίσθηκε να συζητηθεί στην δικάσιµο της 21ης.11.2013. 

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

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

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου κατά το άρθρο 72 παρ. 1  του 

ν. 3852/2010. 

Εν όψει των ανωτέρω σας παρακαλώ όπως χορηγήσετε σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην 

∆ικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης κατά την 

δικάσιµο της 21.11.2013 και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο για την συζήτηση της µε αριθµό κατάθεσης 

7/2013 ανακοπής του ∆ήµου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του µε αριθµό 1965β/2012 

Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το   Ν 4194/2013 . 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην ∆ικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου προκειµένου να παραστεί 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης κατά την δικάσιµο της 21.11.2013 και σε κάθε µετ΄αναβολή 
δικάσιµο για την συζήτηση της µε αριθµό κατάθεσης 7/2013 ανακοπής του ∆ήµου κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του µε αριθµό 1965β/2012 Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής 
Αποβολής της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας. 

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύµφωνα µε το Ν 4194/2013 του Νέου 
Κώδικα ∆ικηγόρων. 

 
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: ΒΛ1ΕΩΕ5-Ν5Ψ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  249  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                      
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

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

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

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

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 



Αριθ. έκθεσης 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙ

ΠΟ 

2033 11/11/2013 14.833,00 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση οδικού 
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 2012-
2013). 30. 7333.147 167,00 

2034 11/11/2013 14.833,00 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση οδικού 
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7333.148 167,00 

2035 11/11/2013 9.985,14 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου(ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7333.149 14,86 

2036 11/11/2013 9.985,14 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7333.150 14,86 

2037 11/11/2013 9.985,14 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση 
οδικο΄πυ δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών (ΣΑΤΑ 
2012-2013). 30. 7333.153 14,86 

2038 11/11/2013 14.999,60 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου  (ΣΑΤΑ 2012-
2013) 30. 7333.155 0,40 

2039 11/11/2013 14.999,60 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής   (ΣΑΤΑ 2012-
2013). 30. 7333.156 0,40 

2040 11/11/2013 14.999,60 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Προννων   (ΣΑΤΑ 
2012-2013). 30. 7333.160 0,40 

2041 11/11/2013 14.999,60 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  (ΣΑΤΑ 2012-
2013). 30. 7333.159 0,40 

2042 11/11/2013 14.999,60 
Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (ΣΑΤΑ 2012-2013). 30. 7333.158 0,40 

2043 11/11/2013 5.969,19 

Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση οδικού  
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών  (ΣΑΤΑ 2012-
2013). 30. 7333.162 30,81 

2044 11/11/2013 70.804,95 

Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
Αργοστολίου για την Εξοικονόµιση ενέργειας.[ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ,ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015,Άξονας 
Προτεραιότητας 4, "Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων" 30. 7336.91 0,00 

2045 11/11/2013 110.034,63 
Αποκατάσταση χώρων  Χ.Α.∆.Α. στην  τέως Κοινότητα 
Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς - ΕΠΕΡΑΑ[1η Εντολή} 20. 7336.26 

74.465,3
7 

2046 11/11/2013 129.791,70 
Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου 
(∆ηµ.Γηροκοµείο)-11η Εντολή Πληρωµής 30. 7336.35 

3.050.00
2,69 

2047 11/11/2013 196,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ Συντήρηση παιδικών 
χαρών 35. 7332.01 

21.105,7
0 

2048 11/11/2013 194,34 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ - Συντήρηση παιδικών 
χαρών 35. 7332.01 

20.911,3
6 

2049 11/11/2013 196,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ - Συντήρηση παιδικών 
χαρών 35. 7332.01 

20.714,5
6 

2050 11/11/2013 196,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 10. 6261.02 

18.115,1
6 

2051 11/11/2013 196,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 10. 6261.02 

17.918,3
6 

2052 11/11/2013 18,46 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΚΗΝΕΑ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 10. 6261.02 

17.899,9
0 

2053 11/11/2013 369,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 20. 6262 3.677,09 

2054 11/11/2013 261,99 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων  20. 6262 3.415,10 

2055 11/11/2013 369,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων  20. 6262 3.046,10 



2056 11/11/2013 60,00 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ. 10. 6611 4.189,77 

2057 11/11/2013 144,65 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά. 10. 7134.00 7.450,53 

2058 11/11/2013 134,72 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6672 4.422,11 

2059 11/11/2013 4.464,90 Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων. 20. 7336.16 
16.706,1

0 

2061 12/11/2013 250,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια[∆ΑΠΑΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ,ΗΜΕΡΙ∆Α ] 00. 6073 3.830,00 

2062 12/11/2013 2.152,50 Προµήθεια λοιπού υλικού. 10. 6654.01 4.006,13 
2063 12/11/2013 4.954,44 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 20. 6682,03 9.856,37 

2064 12/11/2013 61,50 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης . 70. 6279.13 5.344,04 

2065 12/11/2013 92,93 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6672 4.345,60 
2066 12/11/2013 24,90 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6672 4.388,65 

2067 12/11/2013 4.582,24 
Έργα απορροής οµβρίων υδάτων σε δηµοτικούς 
δρόµους ∆.Ε Λειβαθούς ΣΑΤΑ 2012-201 25. 7336.01 3.417,76 

2068 12/11/2013 51,66 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων. 10. 6662 8.624,38 

2069 12/11/2013 237,40 Συντήρησης παιδικών χαρών. 35. 7332.01 
20.477,1

6 

2070 12/11/2013 710,94 Συντήρησης παιδικών χαρών. 35.7332.01 
19.766,2

2 
      

2072 12/11/2013 149,96 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 8.474,42 
2073 12/11/2013 149,45 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 8.324,97 
2074 12/11/2013 148,90 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 8.176,07 
2075 12/11/2013 149,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 8.026,87 
2076 12/11/2013 100,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 7.926,87 
2077 12/11/2013 150,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 6662 7.776,87 
2078 12/11/2013 149,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΖΟΛΩΝ 10. 662 7.627,67 

2080 13/11/2013 2.583,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού - Πρόννων. 70. 6279.17 229,10 

2081 13/11/2013 430,50 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήρηξη εφαρµογής 
διπλογραφικού συστήµατος 10. 6266.00 4.166,25 

2082 13/11/2013 9.985,14 

Προµήθεια σκυροδέµατος  συντήρησης οδικού δικτύου 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού - Πρόννων (ΣΑΤΑ 2012-
2013) 30. 7333.154 14,86 

2083 13/11/2013 3.690,00 
Εργασίες επισκευής τοιχίου στη λίµνη Καραβόµυλου 
(∆.Ε. Σάµης) 30. 6262.09 0,00 

2084 13/11/2013 4.619,40 
Εργασίες αποµάκρυνσης προϊόντων κατολίσθησης  στην  
περιοχή ΜΑΥΡΑΤΟ Κοντογεννάδας. 30. 7333.25 0,00 

2085 13/11/2013 2.000,00 Λοιπές αµοιβές τρίτων (ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ) 00. 6131 
10.000,0

0 
2086 13/11/2013 2.000,00 Λοιπές αµοιβές τρίτων (ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 00. 6131 8.000,00 

 

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

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις 2044 -2045 και  2046/2013 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : από την 2044 έως και 2055 , από 2068 έως 

και 2070 , από την 2072 έως την 2078 και από την 2083 έως την 2086. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις προτάσεις από 2045 έως και 2055 και από 2068 έως και 2070. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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



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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                          Α∆Α:  ΒΛ1ΕΩΕ5-8ΗΝ           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                   
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    250  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
                           

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

Προϊστάµενο    της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο     , ο οποίος   εισηγούµενος  το 3ο 

θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2013 και εισήγηση προς το ∆.Σ » 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2013  
 

    
Α. Κατά τη σύνταξη   του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 σε ορισµένους  Κ.Α. Εσόδων  είχαν  προβλεφθεί 
έσοδα τα οποία δεν πρόκειται να βεβαιωθούν µέχρι τέλος  του Οικονοµικού έτους  2013 και πρέπει να µειωθούν ως 
εξής:     
 

Ε Σ Ο ∆ Α 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  

 
1. Κ.Α. 0111 «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)». Είχε προβλεφθεί ποσό 350.000,00€. 

Βεβαιώθηκε ποσό έως σήµερα 218.113,12€. 
Μείωση Κ.Α. κατά € 50.000,00. 
 
 
 

Επίσης   υπάρχουν Κ.Α. Εσόδων οι οποίοι πρέπει να  ενισχυθούν επειδή  έχουν βεβαιωθεί ποσά µεγαλύτερα από 
αυτά που είχαν προϋπολογισθεί . 



       
 
 

Ε Σ Ο ∆ Α 
ΑΥΞΗΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
1. Κ.Α. 0112 «Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν∆ 4260/62)» . Είχε 

προβλεφθεί ποσό € 1.023,46. Βεβαιώθηκε ποσό € 6.993,87.  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 120,00  

2. Κ.Α. 0114 «Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 24/9-20/10/1958)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 
320.000,00. Βεβαιώθηκε ποσό € 336.208,93€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 16.208,93 

3. Κ.Α. 0129.03 «Έσοδα από παραλία Μύρτου». Είχε προβλεφθεί ποσό € 272.500,00 Βεβαιώθηκε ποσό € 
287.170,82€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 14.670,82 

4. Κ.Α. 0414 «Τέλος ανακοµιδής» . Ενισχύθηκε µε ποσό 97,80€. Βεβαιώθηκε ποσό € 267,80€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 170,00 

5. Κ.Α. 0416 «∆ικαιώµατα ιεροπραξιών» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 1.166,40.  Βεβαιώθηκε ποσό € 1.312,20€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 145,80 

6. Κ.Α. 0417.00 «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 1.000,00 Βεβαιώθηκε 
ποσό € 2.284,52€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 1.284,52 

7. Κ.Α. 0417.03 «Τέλη καθαριότητας τάφων» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 8.800,00 Βεβαιώθηκε ποσό € 9.204,16€  
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 404,16 

8. Κ.Α. 1314.26 «Λοιπές Επιχορηγήσεις από ΠΙΝ, ΟΠΑΑΧ,Ν.Α, ΥΠΕΣΣ∆Α, Υπουργείο Παιδείας κ.λ.π» . Είχε 
προβλεφθεί ποσό € 19.218,48. Βεβαιώθηκε ποσό € 28.827,72€ που αφορά µισθώµατα σχολικών µονάδων. 
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 9.609,24 

9. Κ.Α.  1322.21 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ∆.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" ΕΤΕΡΠΣ - 
ΥΠΕΧΩ∆Ε». ∆εν είχε προβλεφθεί ποσό  και απαιτείται η ενίσχυση µε ποσό 103.831,26€. 
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 103.831,26  

10. Κ.Α. 4123.01 «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-
8%)» . Είχε προβλεφθεί ποσό € 136.000,00. 
Ενίσχυση Κ.Α. κατά € 100.000,00 
 
 

 
Ε Ξ Ο ∆ Α 

 
Κατάργηση ή µείωση Κ.Α. Εξόδων λόγω µεταφοράς των παραστατικών σε Κ.Α . 83 προκειµένου να 

αποπληρωθούν µέσω της διαδικασίας των ληξιπροθέσµων 
 

1. Στον Κ.Α. 80.8122.176 µε τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας  (ΣΑΤΑ 2012-2013)» 
µείωση ποσού 114.056,11€. 

2. Στον Κ.Α. 80.8117.32 µε τίτλο «Χορήγηση επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας σε 
προβληµατική περιοχή ( ΠΟΕ )» µείωση ποσού 13.000,00€ 

3. Στον Κ.Α. 80.8113.14 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Μεταφορά µαθητών ΠΛΟΙΟ-
ΚΤΕΛ)» µείωση ποσού 12.075,00€ 

4. Στον Κ.Α. 80.8122.178 µε τίτλο «Εργασίες  συντήρησης -ανακαίνισης  ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. 
Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012-2013 )» µείωση ποσού 4.243,50€ 

5. Στον Κ.Α. 80.8116.12 µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µείωση ποσού 84.060,98€ 
6. Στον Κ.Α. 80.8122.188 µε τίτλο «Εργασίες  καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης ∆ηµοτικού Φωτισµού της 

Πόλης του Αργοστολίου  » µείωση ποσού 3.690,00€ 
7. Στον Κ.Α. 80.8122 191 µε τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου στη θέση τρία Αλώνια - 

ΚΑΚΟΓΓΥΛΟΣ   ΣΑΤΑ 2012-2013» µείωση ποσού 7.199,50€ 
8. Στον Κ.Α. 80.8122.192 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆Ε 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ,ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΣΑΤΑ 2012-2013» µείωση ποσού 4.920,00€ 
9. Στον Κ.Α. 80.8122.193 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) (ΣΑΤΑ 

2012-2013)» µείωση ποσού 5.000,00€  
10. Στον Κ.Α. 80.8122.194 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε 

ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2012-2013)» µείωση ποσού 7.999,92€ 
 
 

 
 

Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων ή δηµιουργία νέων  
 



1. Κ.Α. 30.7324.06  µε τίτλο «Κατασκευή τοιχείου και πρόσβαση  στην Πλατεία Καµιναράτων -Κελί  (ΣΑΤΑ 2012-
2013)». Αρχικά είχε προϋπολογιστεί ποσό 4.730,56€, επειδή υπάρχει όµως συµβατική οφειλή ποσού 
33.133,71 απαιτείται η ενίσχυση µε ποσό 28.403,15 καθώς και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 
του 2013. 

2. Κ.Α. 45.6011.00 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα)», ενίσχυση µε ποσό 5.000,00€. 

3. Κ.Α. 10.6051.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» ενίσχυση µε ποσό 35.000,00€. 

4. Κ.Α. 35.7135.05 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ και Χιονάτων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων (ΣΑΤΑ 2012-2013)» ενίσχυση µε ποσό 3.122,50€. 

5. Κ.Α. 20.6051.06 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - 
Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» ενίσχυση µε ποσό 800,00€. 

6. Κ.Α. 20.6051.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» , ενίσχυση µε ποσό 550,00€. 

7. Κ.Α. 10.6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», ενίσχυση µε ποσό 10.000,00€. 
8. Κ.Α. 00.6521.00 µε τίτλο «Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού - Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων», ενίσχυση µε 

ποσό 30.000,00€. 
9. Κ.Α. 00.6053.01 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ», ενίσχυση µε ποσό 4.000,00€. 
10. Κ.Α. 70.7135.18 µε τίτλο «Εξοπλισµός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας», ενίσχυση µε ποσό 

350,00€. 
11. Κ.Α. 80.8223.01 µε τίτλο «Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ», ενίσχυση µε 

ποσό 100.000,00€. 
12. Κ.Α. 35.6279.02 µε τίτλο «∆απάνες για την πρόληψη και τον περιορισµό των εντόµων των φοινικοειδών», 

δηµιουργία και ενίσχυση µε ποσό 7.744,08€. 
13. Κ.Α. 30.7333.110 µε τίτλο «Πεζόδροµος Φισκάρδου ΣΑΤΑ 2012-2013». Είχε προβλεφθεί ποσό 1,00€. 

Ενίσχυση µε ποσό 2.766,97€ και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2013. 
14. Κ.Α.  30.7324.04 «Ανάπλαση  Κεντρικής Πλατείας Οικισµού Βλαχάτων  ∆ήµου Λειβαθούς (επιχ. από Πράσινο 

Ταµείο)». ∆εν είχε προβλεφθεί ποσό  και λόγω κατάθεσης στην υπηρεσία µας 4ης εντολής πληρωµής  
συνολικού ποσού 4.714,22  απαιτείται η ενίσχυση µε το αυτό ποσό και η τροποποίηση του Τεχνικού 
προγράµµατος 2013. 

15. Κ.Α. 30.7324.17 «Ανάπλαση  Κεντρικής Πλατείας Οικισµού Βλαχάτων  ∆ήµου Λειβαθούς (επιχ. από Πράσινο 
Ταµείο) β΄φάση», δηµιουργία και ενίσχυση µε ποσό 99.117,04€ 

16. Κ.Α. 30.7336.21 «Κατασκευή σκάλας-πεζόδροµου επί δηµοτικής οδού» δηµιουργία και ενίσχυση µε ποσό 
12.000,00€. 

17. Κ.Α. 30.6262.03 «Εργασίες φωτοερµηνίας ελέγχου καταπάτησης δηµοτικής οδού στη θέση Ματσουκάτα 
Οικισµού Κοντογεννάδας», δηµιουργία και ενίσχυση µε ποσό 2.000,00€ 

18. Κ.Α. 30.7336.19 «Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων» ενίσχυση µε ποσό 20.000,00€. 
19. Κ.Α. 15.6021.03 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας εκπ/σης» ενίσχυση µε ποσό 

15.000,00€. 
20. Κ.Α. 30.6662 «Προµήθεια υλικών κατασκευής φρεατίου» ενίσχυση µε ποσό 2.369,99€ 
21. Κ.Α. 70.6255.01 «Ασφάλιστρα Τουριστικών Αγκυροβολίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς», ενίσχυση µε ποσό 

10.000,00€.  
 
Προκειµένου να γίνει η εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2013 των έργων που περιγράφονται στις ενισχύσεις 
ΚΑΕ µε αύξων αριθµό 1, 13,16 και 17 συνολικού ποσού 45.170,12€ θα διαγραφεί το έργο «Επισκευή 
∆ηµοτικού Κατ/τος Λειβαθούς ΣΑΤΑ 2012-2013» µε ΚΑΕ 30.7331.72 ποσού 54.000,00€ λόγω του ότι έχει 
πληρωθεί µέσα από τη διαδικασία των ληξιπροθέσµων. Η διαγραφή θα γίνει µόνο από το Τεχνικό Πρόγραµµα 
γιατί από τον Προϋπολογισµό έχει διαγραφεί. 
 

 
Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ». 
Το ∆.Σ. Κεφαλλονιάς µε την αρ. 35/2012 απόφασή του ενέκρινε τη συµµετοχή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
στο έργο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.» που θα υλοποιηθεί από την 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (CH.LO.E)», στο πλαίσιο 
της ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της κατηγορίας παρέµβασης 
1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του 
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε 
µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013. 
Το ανωτέρω έργο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» έχει λάβει την µε αρ. 
2.13980/4.2017/11-6-2012 απόφαση Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 και  

• µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 240.000€ και κατανοµή 212.136€ στις άµεσες δαπάνες και 
27.864€ στις έµµεσες δαπάνες. 

• µε Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 375748 



• µε Κωδικό πράξης Π∆Ε: α) Κωδικός ΣΑ: Ε0348, β) Κωδικός πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ03480410 
• µε Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 µήνες. 

 
Υπενθυµίζεται στα µέλη του συµβουλίου ότι το εν λόγω έργο αφορά τη δηµιουργία ενός δικτύου 
συνεργασίας στα πλαίσια του τουρισµού και πολιτισµού. 40 άτοµα θα καταρτισθούν και θα 
απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ανωτέρου κλάδου µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Αντικείµενο των δράσεων του έργου είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών 
φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων 
κοινωνικά οµάδων, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης.  
 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου έχουν εγκριθεί το ποσό των 
10.400€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: 
 

 

∆ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ Προϋπολογισµός 
2 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  5.300,00€ 
4 ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 5.100,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ 10.400,00€ 
 

Στη ∆ράση 2 περιλαµβάνονται αναλυτικά οι κάτωθι υπηρεσίες / δραστηριότητες: 

∆ΡΑΣΗ 2. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

Υπηρεσία/ δραστηριότητα  Κόστος  

Άµεσες δαπάνες 4.955, 00 € 
1. Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ 1.400,00 € 
2. Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ 175,00 € 
3. Ανακοινώσεις - διαφηµίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα 1.080,00 € 
4. ∆ιοργάνωση ηµερίδας 2.300,00€ 

Έµµεσες δαπάνες 345,00 € 

Συνολικός π/υ δράσης 2 5.300,00€ 
 

και τα αναµενόµενα παραδοτέα/προϊόντα είναι τα εξής: 

� Έξι καταχωρήσεις σε τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά σχετικά µε την οργάνωση των ηµερίδων 

και τη φυσική δικτύωση των µελών της σύµπραξης. 

� ∆υο καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τοπικά ηλεκτρονικά portal) ανάδειξη του δικτυού της 

σύµπραξης. 

� Τρεις ανακοινώσεις για την ηµερίδα που θα γίνει στο πλαίσια της δικτύωσης των µελών της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης.  

� Μια ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα. 

 
Στη ∆ράση 4 περιλαµβάνονται αναλυτικά οι κάτωθι υπηρεσίες / δραστηριότητες: 

∆ΡΑΣΗ 4. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 

Υπηρεσία/ δραστηριότητα  Κόστος  

Άµεσες δαπάνες 4.740, 00 € 
1. Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ 540,00 € 
2. Εκδόσεις - εκτυπώσεις εντύπων 1.800,00 € 
3. ∆ιοργάνωση ηµερίδας 1.500,00€ 
4. Υποδοχή και Φιλοξενία 900,00 € 

Έµµεσες δαπάνες 360,00 € 

Συνολικός π/υ δράσης 4 5.100,00€ 
 

και τα αναµενόµενα παραδοτέα/προϊόντα είναι τα εξής:  



• ∆υο καταχωρήσεις σε τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά σχετικά µε την οργάνωση της 

ηµερίδας.  

• Μια καταχώρηση σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τοπικά ηλεκτρονικά portal).  

• Μια ηµερίδα  αναπτυξιακών συµπράξεων. 

• Έκδοση των πρακτικών των αποτελεσµάτων της ηµερίδας σε 200 αντίτυπα. 

• Υποδοχή και φιλοξενία 2 ατόµων οµιλητών των αναπτυξιακών συµπράξεων στην Κεφαλονιά. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να: 

1. Εγκρίνει την υλοποίηση των δράσεων 2. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ και 4. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ και των 
συµπεριλαµβανοµένων σε αυτές εγκεκριµένων δραστηριοτήτων / υπηρεσιών στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ενταγµένης πράξης  «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 
στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013. 

2. Εγκρίνει την αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού, του τεχνικού προγράµµατος και 
του ετήσιου προγράµµατος δράσης εγγράφοντας:  
• στον Κ.Α. 1323.11 µε τίτλο  «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», το ποσό των 10.400,00€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), το οποίο 
προέρχεται 100% από πιστώσεις του προγράµµατος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού» και συνίσταται σε ποσοστό χρηµατοδότησης 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕKΤ) και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

• στους κάτωθι Κ.Α. εξόδων τα παρακάτω: 
 

α/α Είδος    ∆απάνης Ποσό (€) Κ.Α   Εξόδων 

1 
Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: Καταχωρήσεις 
σε ηλεκτρονικά, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά  ΜΜΕ 3.195,00 € 

15.6451.01 

2 
Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: Εκδόσεις - 
εκτυπώσεις εντύπων 1.800,00 € 

15.6451.02 

3 Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: Υποδοχή και 
Φιλοξενία 900,00 € 

15.6433.01 

4 Άµεσες δαπάνες δράσεων CHLOE: ∆ιοργάνωση 
ηµερίδων 3.800,00€ 

15.6442.01 

5 Έµµεσες δαπάνες δράσεων CHLOΕ: γραφική ύλη 
κλπ 705,00 € 

15.6612 

 
 
 
Γ. Θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
έτους 2013 για υλοποίηση Προγραµµάτων INTERREG IV “INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR 
THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH” 
 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε εγκριθεί το έργο «∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας - APREH» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος INTERREG  IV το οποίο είχε ενταχθεί στον προϋπολογισµό και στο Τεχνικό πρόγραµµα 
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013. 
Συγκεκριµένα το εν λόγω έργο περιλαµβάνει τις κάτωθι δράσεις όπως αυτές έχουν εγγραφεί στους 
αντίστοιχους Κ.Α. (οικ. έτους 2013): 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 
2013 Κ.Α. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας - 
APREH                                                                                                                                              
(Interdisciplinary Aquaria for the Promotion of 
Environment and History - APREH )                                                                                                                 
Κ.Ε.2012ΕΠ032280025  Προϋπλ:   176.275 €         

169.989,98 Κ.Α. Εσόδων      
1314.02                           

176.275,00 

Προµήθεια   αναλωσίµων 1,97 70.7425.05 500,00 
∆απάνες  µετακίνησης/∆ιαµονής 4.753,53 70.7425.06 7.000,00 



Υπηρεσίες  Γραµµατειακής Υποστήριξης  
προγράµµατος 

1.750,00 70.7425.07 3.500,00 

∆απάνες  υπηρεσιών εστίασης 50  ατόµων 2.000,00 70.7425.08 2.000,00 
Υπηρεσίες διοργάνωσης Συνεδρίου 6.800,00 70.7425.09 6.800,00 
Μίσθωση  συνεδριακών εγκαταστάσεων  για 
φιλοξενία   50 ατόµων 

3.000,00 70.7425.10 3.000,00 

Υπηρεσίες επικοινωνίας και καταχώρισης  σε ΜΜΕ 800,00 70.7425.11 1.600,00 
∆ηµιουργία έντυπου υλικού 7.975,00 70.7425.12 7.975,00 
Κατασκευή ιστοσελίδας 2.500,00 70.7425.13 2.500,00 
Υπηρεσίες απεικόνισης  βυθού σε χάρτες GIS 3.000,00 70.7425.14 3.000,00 
Παροχή  υπηρεσιών κατάρτισης 3.000,00 70.7425.15 3.000,00 
Προµήθεια   ηλεκτρονικού εξοπλισµού 9,48 70.7425.16 1.000,00 
Αρχιτεκτονική και Η/Μ µελέτη για την ανακαίνιση 
κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το 
∆ιόραµα 

10.000,00 70.7413.19 10.000,00 

Εργασίες  κτιριακών υποδοµών (ανακαίνιση κτιρίου 
όπου θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ∆ιόραµα) 

124.400,00 70.7326.04 124.400,00 

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου APREH προέκυψε ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού 
ορισµένων δράσεων για τους κάτωθι λόγους: 

• Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για να αναλάβει την οικονοµική 
διαχείριση του έργου στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται οι διαδικασίες για την πιστοποίηση 
των δαπανών του προγράµµατος, η συνεργασία και η ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών 
του ∆ήµου σχετικά µε τα οικονοµικά του προγράµµατος, η επιµέλεια τήρησης φακέλου µε όλα 
τα οικονοµικά στοιχεία του προγράµµατος, η υλοποίηση του procurement plan και η παροχή 
οικονοµικών στοιχείων για τη σύνταξη των 3µηνιαίων progress reports σε συνεργασία µε τον 
επικεφαλή εταίρο. Η συνολική αµοιβή των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των € 
1.200,00 µε ΦΠΑ.   

Σύµφωνα µε την από 22/10/2013 (ΑΠ∆ 53120/30.10.2013) απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013 εγκρίνεται η 
µεταφορά ποσού 1.200,00€ από τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής για την κάλυψη των ανωτέρω 
αναγκών του έργου. 
Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούµαστε την τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου APREH 
καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικ. Έτους 2013  ως προς τα 
παρακάτω: 

• Μείωση του ΚΑΕ 70.7425.06 µε τίτλο «έξοδα µετακίνησης και διαµονής» ποσού 1.200,00€ 
• ∆ηµιουργία και ενίσχυση του ΚΑΕ 70.7425.31 µε τίτλο «Υπηρεσίες Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

προγράµµατος INTERREG IV: ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία  για την προώθηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH» µε ποσό 1.200,00€ 

Οι κάτωθι Κ.Α. εξόδων διαµορφώνονται ως εξής: 
 

α/α 
 

 
Είδος    ∆απάνης 

 
Ποσό (€) 

 
Κ.Α   Εξόδων 

1 Έξοδα  µετακίνησης και διαµονής 
3.553,53  

70.7425.06 

2 Υπηρεσίες  Οικονοµικής  διαχείρισης 
προγράµµατος 1.200,00  70.7425.31 

 
 
 

∆.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
 

         Με το αριθµ. 3991/9.7.1999 µισθωτήριο συµβόλαιο της συµβολαιογράφου κ. Άννας Γιαννακοπούλου – 
Κεκκάτου ο πρώην ∆ήµος Αργοστολίου µίσθωσε ακίνητο  επιφανείας ενός στρέµµατος  ιδιοκτησίας της Γεωργικής 
 Σχολής στο Άλσος Κουτάβου.  
     Η µίσθωση συµφωνήθηκε για 30 χρόνια ήτοι από 9/7/1999 έως 8/7/2029  
     Ως ετήσιο µίσθωµα µε την έναρξη  της µίσθωσης ορίστηκε το ποσό των δραχµών  300.000 ήτοι 880,41 € , 
αναπροσαρµοζόµενο από τον Ιούλιο του 2001 κατ΄ έτος   σύµφωνα µε τον ετήσιο πληθωρισµό του προηγούµενου 
έτους.  
Συµφωνήθηκε επίσης ότι το ετήσιο µίσθωµα θα καταβάλλεται  εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.  
Τα τέλη χαρτοσήµου θα καταβάλλονται από το µισθωτή πρώην ∆ήµο Αργοστολίου. 
  Το µίσθωµα καταβαλλόταν κανονικά µέχρι  το έτος 2006. Μετά τις ετήσιες αναπροσαρµογές  σύµφωνα µε το 
µισθωτήριο συµβόλαιο το µίσθωµα  το έτος  2007 είχε ανέλθει στο  ποσό  των € 963,87.  



     Από το έτος   2007 µέχρι σήµερα  δεν έχει καταβληθεί κανένα ετήσιο µίσθωµα και δεν έχει προβλεφθεί και σε 
κανέναν προϋπολογισµό   του νέου ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
 
 
 
 
 
     Τα  ετήσια µισθώµατα  σύµφωνα µε τον κατ΄  έτος τιµάριθµο διαµορφώνονται ως εξής :    
 

Έτος  Τιµάριθµος  Ποσό  

2007 5% 1.012,06 

2008 2,9% 1.041,40 

2009 1,5% 1.057,03 

2010 2% 1.078,17 

2011 3,9% 1.120,22 

2012 1,8 % 1.140,38 

2013  0,6% 1.147,23 

 
 Το  ποσό των µισθωµάτων που οφείλονται  από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  στη Γεωργική Σχολή ανέρχεται στο ποσό 
των € 7.596,49  συν τη δαπάνη χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υποχρεούται να αποδώσει ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε το από το έτος  1999 υπογραφέν  συµφωνητικό µίσθωσης.  
    Το   συνολικό ποσό που οφείλεται µέχρι 31/12/2013 ανέρχεται  σε € 7.869,97 (εφτά χιλιάδες οχτακόσια  εξήντα   
εννιά και ενενήντα εφτά λεπτά )  
     Για  να αποδοθούν τα πιο πάνω οφειλόµενα µισθώµατα  απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισµού 
Οικονοµικού έτους 2013 ως  εξής:  
- εγγραφή  ποσού € 6.681,44  στον Κ.Α. 80.8113.29 µε τίτλο «Απόδοση ενοικίων Π.Ο.Ε. στην Πρακτική Γεωργική 
Σχολή Παναγή Βαλλιάνου» , και  
- εγγραφή ποσού € 1.188,53  στον Κ.Α. 10.6231 µε τίτλο «Απόδοση ενοικίων στην Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή 
Βαλλιάνου» 
     Για   το 2014 το  ποσό του µισθώµατος θα εγγραφεί µε τροποποίηση  στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 
2014  εφόσον δεν προβλέφθηκε κατά την σύνταξή του.  
 
Μετά από όλα τα παραπάνω ο Κ.Α.Ε. 9111 «Τακτικό Αποθεµατικό» θα διαµορφωθεί στις 199.251,79€ 

 
Ο ∆ιευθυντής  

Οικονοµικών Υπηρεσιών  
 
 

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
 
 
 

 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει ΚΑΤΑ. 

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 

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

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

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

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2013 
και υποβολή του στο ∆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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Α∆Α: ΒΛ11ΩΕ5-Φ99 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 40  ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

13  η Νοεµβρίου   2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   251  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού Γ’ Τριµήνου 
2013.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 13 η   Νοεµβρίου   του έτους 2013, ηµέρα  Τετάρτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  54509 
/7-11-2013 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  
∆εδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7 ) και 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                              
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                     
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

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

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 Γ΄ 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 : 
Η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού Γ΄ τριµήνου 2013 
έπρεπε να έχει έλθει στην Οικονοµική Επιτροπή και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι 
τις 20 Οκτωβρίου , κάτι το οποίο δεν έγινε . 
Υπάρχουν πλέον πολύ σοβαρές αποκλίσεις από τον προϋπολογισµό 2013 και 
συγκεκριµένα η απόκλιση από τα έσοδα είναι 58,02% και η απόκλιση από τις 
δαπάνες είναι 66,07% . 
 Ουσιαστικά δηλαδή θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού 2013 . 
Στην απόφαση  αυτή πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του Γ΄ τριµήνου και συγκεκριµένα να έχει αναλυθεί το 



ποσό του 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 Γ΄ τριµήνου 2013 και συγκεκριµένα οι οφειλές µέχρι 31-12-2010 και 
οι οφειλές που έχουν δηµιουργηθεί από 1-1-2011 µέχρι σήµερα . 

Η οικονοµική υπηρεσία µε   έγγραφο της αναφέρει Το σύνολο των απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε προµηθευτές σύµφωνα και µε την τροποποιηµένη αρχική 
απογραφή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται στο ποσό των 11.009.070,70 €. Οι 
συγκεκριµένες υποχρεώσεις στις 14/11/2013 ήταν 2.868.798,56 �, ενώ το 
σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε προµηθευτές   ήταν 5.244.138,96 €  (η 
διαφορά 2.375.340,40 € είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε προµηθευτές εκτός 
του υπολοίπου των υποχρεώσεων που έρχονται από την παραπάνω αρχική 
απογραφή).    

Επίσης το χρηµατικό υπόλοιπο του ποσού των  3.059.025,74 € αναλύεται σε               
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα ποσού                             320.431,69 €   
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                                    1.368.649,16€    και  
τακτικά έσοδα                                                      1.369.944,89  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στην συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την θέση του κ. Ζαπάντη και καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

 
Η πορεία εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου Κεφαλονιάς αποδεικνύει την πλήρη 
ταύτιση της ∆ηµοτικής αρχής (Ν∆-Ανεξ. Έλληνες) µε την  συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ στην 
εφαρµογή της αντιλαϊκής και βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης-τρόικας-κεφαλαίου. Ο ∆ήµος 
Κεφαλονιάς συµβάλει στο βαθµό που του αναλογεί στη δηµιουργία του αιµατηρού 
«πρωτογενούς πλεονάσµατος» για το οποίο θριαµβολογεί η κυβέρνηση. 
 
Η συµβολή της αυτή στους στόχους της συγκυβέρνησης-τρόικας, έχει να κάνει όχι µόνο µε 
την αποδοχή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που επιβάλουν οι ΚΥΑ και οι νόµοι βάσει των 
οποίων καταρτίζεται και εκτελείται ο προϋπολογισµός, αλλά και στην µη αντίδραση και στην 
συνενοχή στο κόψιµο της κρατικής επιχορήγησης των ήδη θεσµοθετηµένων πόρων. 
 
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά  για το Γ΄ τρίµηνο : 
 
1.Τα έσοδα από φόρους-τέλη[αυτά που πληρώνει ο λαός] ενώ στον προϋπολογισµό 
ήταν στο 45,27% επί των τακτικών εσόδων στο Γ΄ τρίµηνο ανεβαίνουν[τα εισπραχθέντα] 
στο 51,25%  δηλ. +5,98%. 
 
2.Οι επιχορηγήσεις από το κράτος για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ενώ 
προβλέπονταν 2.930.000 ευρώ, έχουν εισπραχθεί 1.585.834,47 ευρώ δηλαδή -45,88%. 
 
3.Οι επιχορηγήσεις  από το κράτος για κάλυψη επενδυτικών δαπανών [έργα] ενώ 
προβλέπονταν 5.800.000 ευρώ έχουν εισπραχθεί 598.465 ευρώ δηλαδή -89,68%.   
 
Τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία  δείχνουν αποκαλυπτικά ποια είναι η βασική κατεύθυνση 
της κυβέρνησης, δηλαδή ο λαός να σηκώσει ακόµα µεγαλύτερα βάρη και να στερείται όλο 
και περισσότερες υπηρεσίες, αλλά και την πολιτική της ∆ηµοτικής αρχής που αφήνει 
ανείσπρακτα ή διαγράφει ή κάνει οδυνηρούς συµβιβασµούς σε τοπικούς µεγαλοξενοδόχους, 
βιοµηχάνους και επιχειρηµατικούς οµίλους χαρίζοντας τους εκατοµµύρια ευρώ και βάζοντας 
πλάτη στην αύξηση της κερδοφορίας τους εις βάρος των λαϊκών στρωµάτων. 
 
Αυτή η κατάσταση αποδεικνύει όσα η Λαϊκή Συσπείρωση εκτιµά για τον ∆ήµο ότι είναι ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι της κεντρικής διοίκησης και καλείται µε την υλοποίηση των 
προϋπολογισµών φτώχειας, να ληστέψει  τον λαό για τις υπηρεσίες που του παρέχει ή να 
απαλλαγή, ιδιωτικοποιώντας αυτές. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως «αµορτισέρ» που 



διασκορπίζει και απορροφά τους κοινωνικούς κραδασµούς απαλλάσσοντας το κράτος από 
αυτούς. 
 
Είναι µια πολιτική που γονατίζει τα λαϊκά στρώµατα για να διασωθούν µια χούφτα παράσιτα, 
που ζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό αποτελεί ζήτηµα επιβίωσης για το λαό 
να οργανώσει πιο αποφασιστικά την αντίσταση του σε αυτή την πολιτική, να καταφέρει την 
πλήρη ανατροπή της. Να βάλει πλώρη για την δική του εξουσία που θα εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τα δικά του συµφέροντα. 
Με αυτό το πλαίσιο ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουµε την εισήγηση.       
 
 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  Γ τριµήνου του έτους 
2013. 

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

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

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

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: ΒΛ1ΛΩΕ5-Ε7Θ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  252  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Καταγγελία σύµβασης µίσθωσης ∆ηµοτικού καταστήµατος. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 4ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Καταγγελία σύµβασης µίσθωσης ∆ηµοτικού καταστήµατος.» Έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας κ. Σπυρίδωνα 

Γιαννάκη που έχει ως εξής:      

Η εταιρεία µε επωνυµία «Γ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» µε ΑΦΜ 081937829 µε το υπ` 

αρίθµ. 2176/27-02-1998 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το υπ` αρίθµ 

8928/20-6-2008 ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης, µίσθωσε για έξι έτη και για χρήση βιβλιοπωλείου, 

από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου το κατάστηµα Ν.2ο της ∆ηµοτικής Αγοράς. Το µίσθωµα ορίστηκε 

στα 65.000 δρχ (190,76€) µηνιαίως.  

Με την υπ.αρίθµ. 49055/8-10-13 αίτησή της ζητά, την έγκριση της µονοµερούς καταγγελίας της 

µίσθωσης. Ο µισθωτής έχει καταθέσει µε το υπ. αρίµθ. 91/1998 γραµµάτιο είσπραξης εγγύηση 

390.000δρχ (1.144,53€) στο ταµείο του ∆ήµου. Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και το 

Νοέµβριο 2013 είναι 12.062,60€ (µε τις προσαυξήσεις έως σήµερα 1.556,11€ και καθαρό ποσό 

10.506,49€), για το οποίο έχει γίνει δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας στη ∆ΟΥ Αργοστολίου. 



  Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να  αποδεχθεί την καταγγελία της µίσθωσης 

παρακρατώντας  το ποσό της εγγύησης, να κληθεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει το ποσό της απαίτησης και 

µετά τον έλεγχο του µισθίου,  αυτό να παραδοθεί στο ∆ήµο. 

 

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

αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Αποδέχεται την  καταγγελία  της µίσθωσης του  ακινήτου,  (ισόγειου καταστήµατος Νο 2 της 

∆ηµοτικής Αγοράς  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου)  ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε  την εταιρεία µε 

επωνυµία «Γ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  . 

2.  Καταπίπτει η  εγγυητική επιστολή της παραπάνω εταιρείας   ποσού   1.144,53 € (91/1998  

γραµµάτιο είσπραξης ∆ηµοτικού Ταµείου)  υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

3.  Να ρυθµιστεί το συνολικό βεβαιωµένο ποσό της οφειλής των  10.506,49 € (µε τις 

προσαυξήσεις έως τις 11-11-2013  1.556,11€  συνολικό ποσό 12.062,60 ), το οποίο έχει ήδη 

βεβαιωθεί στη ∆ΟΥ Αργοστολίου και µετά τον έλεγχο του µισθίου,  αυτό να παραληφθεί από 

τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
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 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  253  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση  για το  έργο « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

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

Ανδρέα Ζαπάντη ο οποίος εισηγούµενος  το 6ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση διατυπωµένων 

θέσεων για το έργο « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» Έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Η πεζοδρόµηση της κεντρικής λεωφόρου Σκάλας είναι ένα πολύ σηµαντικό έργο που θα αναβαθµίσει 
ολόκληρη την περιοχή και πρέπει να υλοποιηθεί . 
Στις αποφάσεις µας για τη δηµοπράτηση έργων ΟΠΑΑΧ , που στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς είναι εγγεγραµµένη πίστωση µόνο ενός (1) ευρώ , έχουµε αναφέρει ότι συµφωνούµε µε τη 
δηµοπράτηση των έργων µε την προϋπόθεση ότι µέχρι την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο 
θα έχει έρθει στο ∆ήµο η απαιτούµενη πίστωση και θα έχει γίνει αποδοχή της και εγγραφή στον 
προϋπολογισµό .    
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 που έγινε στο ∆.Σ. την Τρίτη 
12-11-2013 προέκυψε ότι η απαιτούµενη πίστωση για το έργο “∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων 
Τοπικής Κοινότητας Σκάλας” δεν έχει έλθει ακόµα στο ∆ήµο και η πίστωση που είναι εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό εξακολουθεί να είναι ένα (1) ευρώ . 
Επίσης στις ερωτήσεις µας προς τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής εάν έγινε έλεγχος των 
δικαιολογητικών του αναδόχου του ανωτέρω έργου από τη ∆ηµοτική αρχή µε τη συνδροµή των 
αρµόδιων υπηρεσιών (Τεχνική υπηρεσία , Νοµική υπηρεσία, Οικονοµική Υπηρεσία ) και εάν µέχρι τώρα 
, έχει υπογραφεί η σύµβαση µε τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου , δεν πήραµε σαφείς 
απαντήσεις . 
Για τους λόγους αυτούς ανακαλούµε την τοποθέτηση µας και τη θέση που είχαµε διατυπώσει στη 
υπ.αριθ.241/1-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που είχε θέµα « Έλεγχος 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών εταιρείας “ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ » και δηλώνουµε τα ακόλουθα . 



Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπογραφή σύµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε τον ανάδοχο για 
το έργο “∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας ” είναι : 

1. Να έχει έλθει στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η απαιτούµενη πίστωση για την εκτέλεση του έργου , να 
έχει γίνει αποδοχή της και να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό . 

2. Να έχει γίνει έλεγχος από τη ∆ηµοτική αρχή µε τη συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιών 
(Τεχνική υπηρεσία , Νοµική υπηρεσία, Οικονοµική Υπηρεσία ) όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτείται να προσκοµίσει ο ανάδοχος και να πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις . 

∆ηλώνουµε επίσης ότι δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για  τυχόν ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι 
τώρα χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις .  
Την ίδια ακριβώς θέση εκφράζουν και οι κ.κ. Σπυρίδων Σαµούρης και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Σαββαόγλου επισηµαίνει τα παρακάτω: 

∆εν υφίσταται κανένα ζήτηµα. Μετά από σχετική επικοινωνία µε την  ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013» µας 
ενηµέρωσαν ότι η πίστωση για το έργο εγκρίνεται  όταν υπογραφεί και τους σταλεί η Σύµβαση 
µε τον Ανάδοχο του έργου και ο τρόπος πληρωµής είναι έµµεσος δηλ. χρήµατα δεν ερχονται 
στο ταµείο του ∆ήµου αλλά  η πληρωµή του αναδόχου γίνεται από το ταµείο της ∆/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η πληρωµή γίνεται σύµφωνα µε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-
2013 την οποία θα σας προσκοµίσω σε επόµενη συνεδρίαση. Κατά συνέπεια η υπογραφή της 
συµβάσεως είναι προαπαιτούµενο για την έγκριση της πιστώσεως και η διαδικασία που ακολουθεί η 
Οικ. Επιτροπή είναι η ορθή και επιβεβληµένη. Θεωρούµε έξ όσον µας έχουν ενηµερώσει από τη 
διαχειριστική αρχή ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα στη χρηµατοδότηση του έργου.  
                    

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
∆εν υφίσταται κανένα ζήτηµα σχετικά µε την πίστωση του ως άνω έργου γιατί  η συγκεκριµένη  

 πίστωση εγκρίνεται  όταν υπογραφεί και  σταλεί η Σύµβαση στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 - 2013» . 

Ο τρόπος πληρωµής είναι έµµεσος δηλ. χρήµατα δεν έρχονται στο Ταµείο του ∆ήµου αλλά  η πληρωµή 

του αναδόχου γίνεται από το ταµείο της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η 

πληρωµή γίνεται σύµφωνα µε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 . 

Κατά συνέπεια η υπογραφή της συµβάσεως είναι προαπαιτούµενο για την έγκριση της πιστώσεως και η 

διαδικασία που ακολουθεί η Οικ. Επιτροπή είναι η ορθή και επιβεβληµένη.  

 
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: ΒΛ1ΛΩΕ5-ΤΙ8             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 40 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  13η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  254  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων του έργου  

                 «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Γυναικών θυµάτων βίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Τετάρτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  54509/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ      (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος (αποχώρησε στην 249/2013)                                Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                 
2.   Σαββαόγλου Σάββας    (προσήλθε στην 249/2013 )                                    Θεοφιλάτος Ευάγγελος                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                             
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος (προσήλθε στην 247/2013) 
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8. Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

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

 6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων  

του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Γυναικών θυµάτων βίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 

 Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της προϊσταµένης της ∆/νσης  

Προγραµµατισµού κ. Κατερίνας Ποδάρα που έχει ως εξής: 

1. Με  Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος 

Β’)έχει εγκριθεί η  απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα  του έργου «Λειτουργία Κέντρου 

Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού  239.900 €   στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση 

της βίας -  ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε 

τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» της Κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 



2. Σύµφωνα µε την παραπάνω  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και µε την µε 

α.π. 41780/2012 απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του έργου για την αποτελεσµατικότερη 

εκτέλεση  και υλοποίηση του Υποέργου έχει δηµιουργηθεί Οµάδα ∆ιοίκησης και 

Παρακολούθησης του  Έργου απαρτιζόµενη από τους Αικατερίνη Ποδάρα, Ευτυχία  

Παπαδάτου, Γεράσιµος  Παυλάτος. Η εν λόγω Οµάδα ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης του  

Έργου έχει την υποχρέωση να υποβάλει τα παραδοτέα του έργου προς την ΕΠΠΕ. 

3. Σύµφωνα µε τον Ο∆ΗΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ο 

δικαιούχος, εν προκειµένω ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς απαιτείται να εκδώσει απόφαση ορισµού 

Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων  του έργου µε σκοπό 

την εξασφάλιση αποτελεσµατικού ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών 

και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, στην οποία προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι 

αρµοδιότητες των µελών της επιτροπής. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 

 Εισηγούµεθα  

1. Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του έργου 
«Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» 

Αικατερίνη Ποδάρα Υπεύθυνη υλοποίησης της πράξης  
Προϊσταµένη ∆/νσης Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 54098/5-11-2013 
ανακοίνωση του Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου για την 
κλήρωση των µελών της Επιτροπής όπως ο νόµος ορίζει , η οποία έχει ως εξής:  
                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                       Έχοντας  υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του  άρθρου  26 του Ν. 4024/2011. 

2) Τις    διατάξεις    της    υπ’   αριθ.  ∆ΙΣΚΠΟ / φ.18 /οικ.21508/04-11-2011  

απόφασης  του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

    3) Την υπ’ αριθµ.  ∆ΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

    4) Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

    5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 και της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006  (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων). 
 

6) Την µε α.π. 1517/15-5-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων εγκρίθηκε η ένταξη 
της πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέµηση της βίας - ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων 
βίας σε τοπικό επίπεδο» µε Κωδ. ΟΠΣ «376269»  στον άξονα 07 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013».στον άξονα 07 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» µε κωδ. ΟΠΣ «376269» και χρηµατοδότηση από ΣΑΕ 455/8  
µε Κ.Α. 2012ΣΕ45580025. 

7) Την µε αριθµ. 235/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης µε ίδια 
µέσα. 

8)    Την ανάγκη ανάδειξης τριών µελών (υπαλλήλων) µε τα αναπληρωµατικά τους µέλη για την συγκρότηση  
της κάτωθι τριµελούς  επιτροπής:  

Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

       Γνωστοποιούµε ότι  η  ∆/νση Οικονοµικών  Υπηρεσιών την Πέµπτη 7-11-2013 και  ώρα 10.00 για τα  µέλη όπου 

είναι απαραίτητοι θα διεξάγει στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα (άνω όροφος κτιρίου πρώην Τράπεζα  Ελλάδος)  κλήρωση 

για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που θα συγκροτήσουν την  ανωτέρω αναφερόµενη 

επιτροπή. 



     Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι). 

        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ∆/ΝΣΗΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Και το Πρακτικό της κλήρωσης των µελών της Επιτροπής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Παραλαβής και Πιστοποίησης των 
παραδοτέων του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» όπως παρακάτω:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     Αργοστόλι 7/11/2013 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                     Αριθµ. Πρωτ.54559  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                 
                                                                                     
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Παραλαβής και Πιστοποίησης των 
παραδοτέων του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 

Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 7-11-2013 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10.00 π.µ. 
συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 
 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Γραφείο ∆ηµάρχου (ΠΕ1) 
2. Παυλάτος Γεράσιµος Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ1) 
3. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (ΤΕ0) 
 
 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της Επιτροπής Επιτροπή 
Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την 
επιλογή των ∆ηµοτικών Συµβούλων και ∆ηµοτικών Υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους. 

Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως κάτωθι: 
 

Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων του υποέργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                         
2. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
3. ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                
1.∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
2.ΚΟΡΚΟΣ-ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
3. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       

                                                  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 

             2.   Παυλάτος Γεράσιµος 
             3.   Πεφάνη Αγγελική 

 

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

Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την θέση του  ότι οι παραπάνω Υπηρεσίες ανήκουν στις αρµοδιότητες 
της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Υγείας) προτείνει να χρηµατοδοτούνται  από κρατικές επιχορηγήσεις και να 
είναι µόνιµες  γιατί  το παραπάνω πρόγραµµα δεν λύνει τα προβλήµατα των πληττόµενων γυναικών ,αντίθετα 
όταν τελειώσει , θα βρεθούν και οι εργαζόµενοι σε αυτό χωρίς δουλειά και ψηφίζει την πρόταση του. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 
3) Το υπ’ αριθ.πρωτ. 9898/11-03-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις 
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, που διενήργησαν την κλήρωση. 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
 



 
 
 
                    

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή1 Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων του υποέργου: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  όπως παρακάτω: 

           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.Κοντογιάννης Γεώργιος -     Π.Ε  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών                                                                        
2. Παγώνης ∆ιονύσιος  -  Π.Ε ∆ιοικητικού  
3. Πάτσε ∆ιονυσία -  Τ.Ε  ∆ιοικητικού- Λογιστικού   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                
1.∆ελλαπόρτας Γεώργιος  -  Τ.Ε Πολιτικών  Μηχανικών  
2.Κορκός –Κουρής Σταύρος - Π.Ε Οικονοµολόγων 
3. Παγουλάτος Κωνσταντίνος    -    ∆.Ε ∆ιοικητικών          
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Παγώνης ∆ιονύσιος  µε αναπληρωτή τον κ. Κορκό –Κουρή 
Σταύρο  τον κ.  και γραµµατέας ορίζεται το µέλος Πάτσε ∆ιονυσία.        
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

                                                 
 


