
                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  7   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση για τις κατασχέσεις από τον ∆ήµο των τραπεζικών καταθέσεων µικροοφειλετών του 
και των προστίµων που επιβάλλονται στους οφειλέτες του τέλους χρήσης κοιν/στων χώρων του 2013.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, 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   1000/10 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον κ. Νικόλαο Γκισγκίνη  ο 

οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  «Απόφαση για εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆.Σ τις 

18-01-2014 να ενταχθούν στην ηµερήσια διάταξη τα παρακάτω θέµατα: α) το θέµα των κατασχέσεων από τον ∆ήµο των 

τραπεζικών λογαριασµών των µικροοφειλετών του και β)το θέµα των προστίµων  από το τέλος   χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ενηµερώνει την Επιτροπή ότι µε αίτηση τους ως Λαϊκή Συσπείρωση από την προηγούµενη 

στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο   ζητήθηκε να ενταχθούν  ως θέµατα συζήτησης στην ηµερήσια διάταξη στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τις 18-01-2014 τα παραπάνω θέµατα και παρόλο που έγινε και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης του 

∆.Σ ως προς τα θέµατα και πάλι δεν να µπήκαν ως θέµατα προς συζήτηση  . 

 Επειδή πιστεύει ότι η ∆ηµοτική Αρχή µε επίκληση την νοµιµότητα για ένα συγκεκριµένο κοµµάτι των οικονοµικών του 

∆ήµου έχει επιλέξει να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική ,δηλαδή , να µαζέψει τα χρήµατα από τους πολλούς και τους 

φτωχούς και να αφήσει τους λίγους και οικονοµικά ευκατάστατους και επειδή οι δηµότες αντιµετωπίζουν   σοβαρά  

οικονοµικά  προβλήµατα  και αδυνατούν ν καταβάλουν  τις  οφειλές του   στον  ∆ήµο προτείνει  µε εισήγησή της  η Οικονοµική 

Επιτροπή προς το ∆.Σ να ζητήσει  να ενταχθούν στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ∆.Σ τις 18-01-2014 α) το θέµα των 



κατασχέσεων από τον ∆ήµο των τραπεζικών λογαριασµών των µικροοφειλετών του και β)το θέµα των προστίµων  από το 

τέλος   χρήσης κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 . 

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

 ο Πρόεδρος κ. Σάββας Σαββαόγλου  αναφέρει τα παρακάτω: Η ∆ηµοτική Αρχή έχει γνώση και συµµερίζεται τα 

οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες αλλά οι κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασµών είναι η 

εφαρµογή της  νόµιµης  διαδικασίας  από την κείµενη Νοµοθεσία η οποία εάν δεν εφαρµοζόταν, οι συγκεκριµένες 

οφειλές (πενταετίας) θα παραγράφονταν και υπόλογος προς το Ελεγκτικό Συνέδριο  θα ήταν ο ∆ηµοτικός Ταµίας, 

εποµένως για την Υπηρεσία ήταν µονόδροµος η εφαρµογή της κείµενης Νοµοθεσίας. 

 Στην συνέχεια αναφέρει ότι συµφωνεί το θέµα των κατασχέσεων να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά όχι στη 

συνεδρίαση του Σαββάτου γιατί έχει ήδη 22 θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

Για το θέµα των προστίµων του τέλους των κοιν/στων χώρων συµφωνεί να συζητηθεί και να δοθεί λύση µε 

τεκµηριωµένη εισήγηση σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως έγινε και το προηγούµενο έτος. 

ο κ. Νικόλαος  Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει  ότι για το θέµα των κατασχέσεων η απόφαση πρέπει να είναι πολιτική , 

για  να σταµατήσει η διαδικασία των κατασχέσεων εδώ και τώρα για µικρούς οφειλέτες , όπως πολλοί ∆ήµοι της 

χώρας το έχουν ήδη αποφασίσει ,  επαναλαµβάνει την πρόταση του «µε εισήγησή της  η Οικονοµική Επιτροπή προς το 

∆.Σ να ζητήσει  να ενταχθεί  στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης του  τις 18-01-2014   το θέµα των κατασχέσεων από τον 

∆ήµο των τραπεζικών λογαριασµών των µικροοφειλετών του.» και ψηφίζει την πρόταση του. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης συµφωνεί µε την πρόταση  του κ. Γκισγκίνη. 

Ο Πρόεδρος κ. Σαββαόγλου προτείνει  να συζητηθεί το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ . 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν οι κ. Κ. Αποστολάτος και Παπαδάτος. 

Και λαµβάνοντας υπόψη:  

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

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Το θέµα των κατασχέσεων από τον ∆ήµο των τραπεζικών λογαριασµών των µικροοφειλετών του να 

συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά όχι στη συνεδρίαση του Σαββάτου 18-01-2014. 

2. Το θέµα των προστίµων που επιβάλλονται από την οφειλή του  τέλος χρήσης των κοιν/στων  χώρων του 2013 να 

συζητηθεί και να δοθεί λύση µε τεκµηριωµένη εισήγηση σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
15  η  Ιανουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση επί των ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) κατά της 

257/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατά του 1ου Πρακτικού 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και 

∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , 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  1000/10 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 

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

για το 4 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης το οποίο αφορά τις ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 4 Ν. 

3886/2010) κατά της 257/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατά του 1ου 

Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης 

και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως παρακάτω: 

Στις 7-01-2014 προσκοµίσθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή  το υπ΄αρίθµ, 368/2014 έγγραφο του Προέδρου της 

Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του παραπάνω έργου κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου που έχει ως εξής: 

        Αργοστόλι, 7-1-2014 
        Αρ. Πρωτ.: 368 
ΑΠΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΤΑ 
 

 
ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
             (Υπ’ όψη Προέδρου της Κου Σάββα Σαββαόγλου) 
 
 



ΘΕΜΑ:  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) κατά της 257/2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το έργο: «Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και 
Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» 

  
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2. Α.Π 58710/2-12-2013 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
3. Α.Π 58710/2-12-2013 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. ΟΕ 

  
  

Σχετικά µε την Προδικαστική Προσφυγή που κατέθεσαν οι εταιρίες «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & 
Χ. ΟΕ επί της αριθµό 257/2013 απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
(συνεδρίαση 21ης Νοεµβρίου 2013) έχω να σας αναφέρω τα εξής: 
  

Σύµφωνα µε το Νόµο 3886/2010 άρθρο 4 και 5 η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα 
µέσα σε προθεσµία (15 ηµερών) επί της δικαστικής προσφυγής, µετά την άπρακτη περίοδο της οποίας 
τεκµαίρετε η απόρριψη αυτης. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 5 ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής να 
υποβάλλει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. 

Ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και προς χάριν προστασίας του ∆ιαγωνισµού του Έργου, επειδή έχει παρέλθει 
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα των 25 ηµερών χωρίς καµία περαιτέρω ενέργεια, παρακαλούµε όπως και 
εφόσον υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιας, µας δώσετε 
εντολή ώστε να προχωρήσουµε στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού τα οποία είναι  άνοιγµα των 
τεχνικών και κατόπιν των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων του εν λόγω έργου.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΤΑ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Στην συνέχεια στις 8-01-2014 µε έγγραφό µου προς την Νοµική Υπηρεσία µε θέµα : Γνωµοδότηση επί 
προδικαστικών προσφυγών αναφέρω τα παρακάτω: 
Σας  αποστέλλουµε τις δύο προδικαστικές  προσφυγές για το έργο «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» καθώς και το 368/2014 έγγραφο 
του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  και παρακαλούµε για σχετική γνωµοδότηση σας. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Σ. ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ. 
Στις 9-01-2014 µε αιθµ. Πρωτ. 706/2014 έγγραφό της η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου αναφέρει τα παρακάτω: 
θέµα: Σχετικά µε προδικαστικές προσφυγές, 
Σε συνέχεια του από 8-1-2014 εγγράφου σας θέτω υπόψη σας ότι η Νοµική Υπηρεσία για το εν λόγω 
θέµα που σχετίζεται µε την άσκηση προδικαστικών προσφυγών έχει εκφράσει τις απόψεις της µε  
το αρίθ. πρωτ. 1888/17-1-2013 έγγραφό της, φωτοαντίγραφο του οποίου σας προσκοµίζουµε προκειµένου 
να λάβετε γνώση . 
 Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας : Η Προϊσταµένη Νίκη Χριστοφοράτου. 
Το 1888/17-1-2013 έγγραφο έχει ως εξής: 
 

                    ΘΕΜΑ: Προδικαστική  προσφυγή συµπραττόντων µελετητών.    
 
           Σε απάντηση  προφορικού ερωτήµατός σας  που έγινε αυθηµερόν και τονίζοντας  ότι µέχρι και 

σήµερα  δεν έχουµε  καµία απολύτως εικόνα  της διαδικασίας του διαγωνισµού,  της εξέλιξής του  και 

των τυχόν υποβληθεισών  ενστάσεων θέτουµε υπόψη σας τα εξής:  

           Σύµφωνα   µε   το   νόµο  3886/2010   άρθρο   4  πριν  την  υποβολή  της  

αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε προθεσµία  δέκα (10) ηµερών αφότου 

έλαβε γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής (εν προκειµένω ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς). Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί 

αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε  (15) ηµερών  επ’ αυτής  µετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας   τεκµαίρεται  η απόρριψη αυτής.  Σε κάθε περίπτωση βέβαια η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

δεχθεί εν όλω ή εν µέρει  την προσφυγή  και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας και µέχρι την 

προηγούµενη  της συζήτησης της αίτησης των ασφαλιστικών οπότε και καταργείται η δίκη. Περαιτέρω  



στο άρθρο 5 του ίδιου ως άνω νόµου  ο ενδιαφερόµενος  µπορεί  εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 

από τη  σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής  να υποβάλλει  στο αρµόδιο  

∆ικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Η προθεσµία  για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, 

η άσκηση αυτής  προθεσµία και  η άσκηση της  αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της 

σύµβασης  εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα 

λοιπά η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας εκτός  αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που µπορεί να διατάξει ο 

δικαστής. Το δικαστήριο διατάσσει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα  και ιδίως την αναστολή  

ισχύος όρων της διακήρυξης των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού  

µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων 

όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης. 

Ωστόσο θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προσοχή ότι:  

Στην  κοινοποιηθείσα  στο ∆ήµο µας  προσφυγή η  διευθύνουσα  αρχή  ήτοι  η  

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει  να   εκφέρει τις απόψεις της σχετικά µε την βασιµότητα των 

λόγων  της προσφυγής  και την δυνατότητα θεραπείας  τυχόν πληµµελειών στη διαδικασία  του 

διαγωνισµού. Κυρίως  θα πρέπει  να ελεγχθεί αν τυχόν  υποβληθείσα ένσταση κατά το στάδιο 

βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών έχει απαντηθεί ειδικά από την Προϊσταµένη Αρχή  ως ορίζει ο 

νόµος,  διότι σε διαφορετική περίπτωση   η προδικαστική προσφυγή και η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 

µπορεί να  ευδοκιµήσει. Σε µία τέτοια περίπτωση  αν έχουν ήδη γίνει γνωστές οι οικονοµικές προσφορές 

δεν γίνεται   να συνεχιστεί ο διαγωνισµός αλλά θα πρέπει να ακυρωθεί και  να επαναπροκηρυχθεί. 

   Η  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας: Νίκη Χριστοφοράτου.  

  Η  Ειδική  Σύµβουλος  σε Νοµικά ζητήµατα: Ιωάννα Μαρκέτου. 

Μετά την παραπάνω ενηµέρωση ο Πρόεδρος ζητά και τις απόψεις των Μελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής για το εν λόγω θέµα. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
 και αφού έλαβε υπόψη  όλα τα παραπάνω:  
 
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Το θέµα των ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ κατά της 257/2013 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατά του 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το 

έργο: «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του 

Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών» να συζητηθεί στην ηµερήσια διάταξη της  επόµενης 

συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε πλήρη εισήγηση  από την αρµόδια Υπηρεσία. 

2. Στην συνεδρίαση να παρευρίσκονται  ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

(ΕΚΠΟΤΑ) που συγκρατήθηκε µε την  202/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



 

                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  9   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση µε αφορµή την έναρξη εργασιών εκτέλεσης  του έργου «∆ιαµόρφωση κοιν/στων 
χώρων Σκάλας» µε θέµα  την λειτουργικότητα του δρόµου κατά την έναρξη της θερινής περιόδου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, 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   1000/10 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον κ. Ανδρέα Ζαπάντη  ο 

οποίος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  «Συζήτηση µε αφορµή την έναρξη εργασιών εκτέλεσης  του έργου 

«∆ιαµόρφωση κοιν/στων χώρων Σκάλας» µε θέµα  την λειτουργικότητα του δρόµου κατά την έναρξη της θερινής περιόδου.» 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει ότι επειδή ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου και πρέπει αφενός µεν να ληφθούν 

έγκαιρα µέτρα ώστε να υλοποιηθούν οι επισηµάνσεις και παρατηρήσεις της Επιτροπής που µε αποφάσεις της έχει 

εκφράσει αλλά   επιπλέον να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του δρόµου κατά την θερινή περίοδο και προτείνει µε 

ευθύνη του κ. ∆ηµάρχου να γίνει σύσκεψη µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους φορείς της περιοχής για ενηµέρωση και 

λύση των προβληµάτων που τυχόν δηµιουργηθούν. 

Ο κ. Α. Ζαπάντης επισηµαίνει επίσης ότι ο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έχουν 
διατυπωθεί στις υπ.αριθ .267/27-12-2012 και 17/7-2-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής  
Επιτροπής . 
Ειδικά πρέπει να βρεθούν έγκαιρα και πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου επαρκείς χώροι 
στάθµευσης και πρέπει να δοθούν λύσεις στα κυκλοφοριακά προβλήµατα που θα προκύψουν στον 
οικισµό της Σκάλας . 
Επίσης πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το έργο να παραδοθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα και 
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου την 1η Μαΐου και να είναι ολοκληρωµένο 
και µε καλό επίπεδο ποιότητας εργασιών και υλικών . 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το έργο να παραδοθεί ολοκληρωµένο  



και ειδικά να γίνουν οι φυτεύσεις ,να τοποθετηθούν παγκάκια αλλά  και επαρκής όσο και ποιοτικός 
φωτισµός . 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προσθέτει ότι η οικονοµική συγκυρία έχει κτυπήσει και αυτήν την περιοχή και αν χαθεί ο 

Μάης θα χαθεί όλη η τουριστική η χρονιά. 

Συµφωνεί µε την σύσταση της Επιτροπής από τον Α/  ∆ήµαρχο τεχνικών Υπηρεσιών , τις υπηρεσίες , το επιβλέποντα 

και όσους άλλους είναι αρµόδιοι για την παρακολούθηση του έργου και προτείνει επιπλέον κατά τον Φεβρουάριο 

µήνα να πραγµατοποιηθεί σύσκεψη στην περιοχή για να ενηµερωθούν οι επαγγελµατίες για να ξέρουν και αυτοί που 

βαδίζουν. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης επισηµαίνει ότι στόχος είναι  η  αποχέτευση –ύδρευση - υπογειοποίηση των καλωδίων της 

∆ΕΗ  και τσιµεντόστρωση του δρόµου να τελειώσουν  µέχρι τον Μάη. 

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Σάββας Σαββαόγλου αναφέρει τα παρακάτω: 

Ενόψει και των προηγούµενων αποφάσεων σε σχέση  µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που έχουν αναφερθεί 

για το έργο της πεζοδρόµησης της Σκάλας  αποφασίζουµε µε ευθύνη δική µου να γίνει µία σύσκεψη µε τον 

∆ήµαρχο να  συζητηθούν όλα τα ζητήµατα που αφορούν το έργο (τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων και για όλα 

αυτά που έχουµε αναφερθεί), αλλάκαι  κυρίως και σε σχέση µε την λειτουργικότητα του δρόµου αυτού κατά την 

τουριστική περίοδο έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιµασία  να  ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 

(κυκλοφοριακά –εναλλακτικές µορφές στάθµευσης ) έγκαιρα  µε την προοπτική αφενός µεν να µην 

δηµιουργηθούν δυσλειτουργίες στους επαγγελµατίες της περιοχής και να γίνει σε δεύτερη φάση µία επιτόπια 

ενηµέρωση  και συζήτηση µε τους φορείς της περιοχής. 

Επίσης να εξεταστεί στην σύσκεψη αυτή ή στις µελλοντικές που θα ακολουθήσουν  οι προοπτικές συµπλήρωσης 

οποιανδήποτε κενών ή  ελλείψεων της µελέτης ως προς την αισθητική όπως παγκάκια –φωτισµός- 

δενδροφύτευση  έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε  αν χρειάζεται να εκπονηθεί µελέτη και να 

γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη της στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Και λαµβάνοντας υπόψη:  

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

   

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Με ευθύνη του Προέδρου να γίνει µία σύσκεψη µε τον ∆ήµαρχο να  συζητηθούν όλα τα ζητήµατα που αφορούν 

το έργο (τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων και για όλα αυτά που έχουµε αναφερθεί), αλλά και  κυρίως και σε 

σχέση µε την λειτουργικότητα του δρόµου αυτού κατά την τουριστική περίοδο έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη 

προετοιµασία και  να  ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα (κυκλοφοριακά –εναλλακτικές µορφές στάθµευσης ) 

έγκαιρα  µε την προοπτική αφενός µεν να µην δηµιουργηθούν δυσλειτουργίες στους επαγγελµατίες της περιοχής 

και να γίνει σε δεύτερη φάση µία επιτόπια ενηµέρωση  και συζήτηση µε τους φορείς και τους κατοίκους  της 

περιοχής. 

Επίσης να εξεταστεί στην σύσκεψη αυτή ο τρόπος µε τον οποίο το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωµένο ,δηλαδή να 

έχουν γίνει οι απαιτούµενες δενδροφυτεύσεις και τοποθετηθούν παγκάκια και φωτισµός. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 



                                                                                                                  Α∆Α: ΒΙΨ4ΩΕ5-09Υ             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014, 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   1000/10 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                      
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 

Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   το  1ο θέµα    

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     ανέφερε τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 



 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΕΤΟ 1 08/01/2014 14.500,00 Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού  EUROBANK 00.6521.02 0,00 

∆ΕΧΡ 1 08/01/2014 192.000,00 
Χρεολύσια δανείου  Τράπεζας  
EUROBANK  00. 6516.02 0,00 

∆ΠΤΟ 1 08/01/2014 13.500,00 
Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού- Τράπεζα 
Πειραιώς  00.6521.01 0,00 

∆ΠΧΡ 1 08/01/2014 110.000,00 Χρεολύσια δανείου  Τράπεζας Πειραιώς 00.6516.01 0,00 

  7 07/01/2014 60.000,00 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
 διαδικασίας 10. 6211 0,00 

  11 07/01/2014 5.000,00 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 00. 6453 0,00 
  12 07/01/2014 10.000,00 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 00. 6223 0,00 
  21 07/01/2014 217.307,60 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00. 6711 0,00 

  22 07/01/2014 76.100,00 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για 
Συντήρηση και επισκευή Σχολικών 
ΚΤΙΡΊΩΝ  (ΚΑΠ )  70. 6711.02 0,00 

  23 07/01/2014 5.000,00 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων   10. 6321 0,00 

  24 07/01/2014 30.000,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  20. 6322 0,00 

  25 07/01/2014 5.000,00 
Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. 
έξοδα ακινήτων  10. 6312 0,00 

  26 07/01/2014 5.000,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10. 6671 0,00 

  27 07/01/2014 60.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ρνταλµάτων προπληρωµής )  20. 6671 0,00 

  28 07/01/2014 15.000,00 
Εργασίες καθαριότητας  και συντήρησης  
∆ηµοτικών κτιρίων 10. 6261.05 0,00 

  35 09/01/2014 40.000,00 

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων   00. 6492 0,00 

  36 09/01/2014 150.000,00 
Επιστροφή  χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων  80.8261.01 0,00 

  37 09/01/2014 5.000,00 Εγγυήσεις ενοικίου 00. 6811 0,00 

  38 09/01/2014 200.000,00 
Απόδοση φόρων προµηθευτών 
εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 80. 8223.01 0,00 

  39 09/01/2014 65.000,00 
Κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταµιευτηρίου 80. 8241.01 0,00 

  40 09/01/2014 10.000,00 
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες 
κ.λ.π.) 80. 8241.02 0,00 

  42 10/01/2014 4.999,95 

Αρχιτεκτονική µελέτη για το Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία  για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος 
και της ιστορίας -ΑPREH 70. 7413.19 5.000,05 

  43 10/01/2014 4.999,95 

 Η/Μ µελέτη για το Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα INTERREG IV: 
∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία  για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος 
και της ιστορίας -ΑPREH 70. 7413.19 0,10 

  78 14/01/2014 255.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων 
για την ολοκληρωµένη διαχείρηση 
στερεών αποβλήτων [ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013] 00. 6737.01 2.805.000,00 



 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων : 21-22-23-24. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :7-21-22-23-24-78. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :23-24.  
και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Α∆Α: ΒΙΨ4ΩΕ5-518                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   15 η  Ιανουαρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    11 / 2014 
  
 
ΘΕΜΑ :  ΈΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ»(Εφαρµογή διατάξεων: Άρθρο 4 – Ν. 3316/05)Προκαταρτικές 
ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων. 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  15 η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , 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   1000/10 -01 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                    
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 

Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   τα  3ο -4o και 
5o θέµατα     ηµερήσιας διάταξης: ΈΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 
(Εφαρµογή διατάξεων: Άρθρο 4 – Ν. 3316/05) 

Προκαταρτικές ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων. 
 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της  Προϊστάµενης της Τεχνικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Παπαδήµα –Χαιτίδου 

Ευρύκλειας η οποία αναφέρει   τα παρακάτω :  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Για την  
ΈΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 
(Εφαρµογή διατάξεων: Άρθρο 4 – Ν. 3316/05) 

Προκαταρτικές ενέργειες του κύριου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων 
 



Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς υλοποιεί µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IV Ελλάδα - Ιταλία 
το έργο µε τίτλο: «∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
της ιστορίας - APREH». 

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η δηµιουργία 2 διεπιστηµονικών (θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 
αρχαιολογίας, µουσειολογίας) ενυδρείων, ένα στην Ελλάδα (Κεφαλονιά) και ένα στην Ιταλία (Nardò).  

Με την αρ. πρωτ.  150/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας  - Ιθάκης 
(Α∆Α: ΒΕΝ8ΟΡΗ0-Β2Μ): 

I. εγκρίνεται η παραχώρηση της απλής χρήσης και εκµετάλλευσης στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς του 
ισόγειου χώρου του δηµοσίου κτίσµατος ΑΒΚ 18 που βρίσκεται εντός χερσαία ζώνη λιµένα 
Ληξουρίου, έκτασης 225 τ.µ., για τη δηµιουργία ενυδρείου,  

II. ορίζεται η χρονική διάρκεια της παραχώρησης σε 12 έτη (από τη ηµεροµηνία έγκρισης της 
απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση), µε δικαίωµα ανανέωσης εάν ζητηθεί και εφόσον 
η κείµενη νοµοθεσία το επιτρέπει.  

III. ορίζεται το αντάλλαγµα χρήσης στα 100,00€ ετησίως, εφόσον ο ∆ήµος κατά την χρήση του 
ακινήτου δεν θα εκδίδει εισιτήριο, µε την σηµείωση ότι αν αποφασιστεί από τον χρήστη η 
είσπραξη εισιτηρίου το αντάλλαγµα χρήσης θα επανεξεταστεί. 

IV. εγκρίνονται οι όροι της παραχώρησης οι οποίοι έχουν ως εξής. 
 
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς µε την αρ. 274/2013 απόφασή του: 
1. Αποδέχεται την παραχώρηση απλής χρήσης και εκµετάλλευσης στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς του 

ισόγειου χώρου του δηµοσίου κτίσµατος ΑΒΚ 18 που βρίσκεται εντός χερσαία ζώνη λιµένα 
Ληξουρίου, έκτασης 225 τ.µ. µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση 
150/2013 του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας  - Ιθάκης, ως µοναδικού κατάλληλου για 
την εκπλήρωση του συγκεκριµένου δηµοτικού σκοπού δηλαδή τη δηµιουργία ενυδρείου µε την 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας APREH. 

2. Εγκρίνει τη χωροθέτηση του ενυδρείου που περιβλέπεται να δηµιουργηθεί µέσω της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Interreg IV Ελλάδα - Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Interdisciplinary 
Aquaria for the Promotion of Environment and History - APREH» στον ανωτέρω παραχωρούµενο 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς χώρο. 

 
Για την εγκατάσταση του ενυδρείου – εκθετηρίου πλην των απαιτούµενων µελετών για την εκτέλεση 
των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, θα απαιτηθεί και η έκδοση οικοδοµικής άδειας λόγω αλλαγής 
χρήσης του κτιρίου. Για την έκδοσής της εν λόγω οικοδοµικής άδειας αλλά και για την εκτέλεση του 
έργου, απαιτούνται να συνταχθούν αρχιτεκτονικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, ενώ για την 
δηµοπράτηση του έργου θα χρειαστούν τα τεύχη δηµοπράτησης.  
Συγκεκριµένα απαιτείται  

1. Η πλήρη αποτύπωση του συνόλου του ισογείου τµήµατος του κτηρίου και εσωτερικά αλλά και 
εξωτερικά (στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου θα αποτυπώνεται το σύνολό του και όχι µόνο το 
ισόγειο).    

2. Σύνταξη πλήρης σειράς αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα αφορούν την νέα εσωτερική 
διαρρύθµιση µε ακριβή  τοποθέτηση όλων των αντικειµένων-εκθεµάτων όπως αυτές θα 
υποδειχτούν και θα οριστικοποιηθούν και από τον φορέα παρακολούθησης της υλοποίησης 
του έργου. 

3. Σύνταξη όλων των απαιτούµενων ηλεκτροµηχανολογικών µελετών καθώς και της µελέτης 
πυρασφάλειας (Παθητική - Ενεργητική) και ΚΕΝΑΚ. 

4. Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης (περιλαµβανοµένων των Ε.Σ.Υ, Γ.Σ.Υ, Φ.Α.Υ, Σ.Α.Υ).    
 
Για τις εν λόγω µελέτες έχει συµπεριληφθεί στο έργο το ποσό των 10.000€ (δέκα χιλιάδες ευρώ). Το 
ποσό είναι εγγεγραµµένο στο π/υ του δήµου και στο τεχνικό πρόγραµµα µε κωδικό 70.7413.19.  Για το 
εν λόγω κωδικό έχει γίνει πρόταση ανάλυσης υποχρέωσης µε την αρ. 47/2013 απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

I. Την αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010): ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ 1836/07.09.2011 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) 
απόφαση. 



II. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα των 
δαπανών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» όπου αναφέρεται ότι: για συµβάσεις κάτω των 20.000 Ευρώ εξακολουθεί να 
υφίσταται η υποχρέωση µίας ελάχιστης δηµοσιότητας, ήτοι ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆Α/ΚΤΓ, δύναται να υπάρξει 
παρέκκλιση από τα ανωτέρω. Ενώ για αναθέσεις δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
πολύ µικρά ποσά (έως 3.000 Ευρώ) δίνεται η διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή 
να µην προβεί σε ενέργειες δηµοσιότητας. 

III. Την υπ. αρίθµ. 524/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς σύµφωνα µε την 
οποία εγκρίνεται η σύµβαση υλοποίησης  του έργου µε τίτλο: “Interdisciplinary Aquaria for the 
Promotion of the Environment and History – APREH” ή «∆ιεπιστηµονικά Ενυδρεία για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας – APREH», στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG IV. 

IV. το από 21.12.2011 συµφωνητικό υλοποίησης προγράµµατος – Partnership Agreement- µεταξύ 
των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο µε τίτλο “Interdisciplinary Aquaria for the Promotion of 
the Environment and History – APREH”. 

V. Το κεφ. Β , άρθρο 4.1α του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-
4-05) για την: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», µε το δεδοµένο ότι η διαδικασία για σύναψη 
σύµβασης µελέτης, προϋποθέτει τη δηµιουργία Φακέλου Έργου, µε µέριµνα της υπηρεσίας 
που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισµού και έγκριση του οργάνου που έχει την 
αρµοδιότητα για την ανάθεση της σύµβασης. 

VI. Το γεγονός ότι το αρµόδιο Τµήµα της Τεχνικής του ∆ήµου δεν δύναται να εκπονήσει την εν 
λόγω εργασία λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης στον αντικείµενο της πολύπλοκης 
συγκεκριµένης µελέτης το οποίο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις στους τεχνικούς 
κανονισµούς που διέπουν τη συγκεκριµένη µελέτη, επιµόρφωση, τεχνογνωσία-
εµπειρία, αποκλειστική ενασχόληση του προσωπικού, εξειδικευµένο λογισµικό και 
κατάλληλο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία.  

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

 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, ως αρµόδιο όργανο για την ανάθεση της σύµβασης εκπόνησης 
µελετών,  
Α) να εγκρίνει το φάκελο του έργου  µε τίτλο: «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε 
χώρο Ενυδρείου – Εκθετηρίου» το οποίο αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 
Β) να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), των κάτωθι 
µελετών: 

• Σύνταξη αρχιτεκτονικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε 
χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 

• Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου 
Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 

• Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης (περιλαµβανοµένων των Ε.Σ.Υ., Γ.Σ.Υ,  Φ.Α.Υ, Σ.Α.Υ).    
 

 
αφού πρώτα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας όπως αυτές προβλέπονται στην 
εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ήτοι 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον, σχετικής ανακοίνωσης για την 
προσκόµιση από τους µηχανικούς κατόχους µελετητικών πτυχίων Α’ ή Β’ τάξης των 
αντίστοιχων κατηγοριών µελετών. 
 

Οι απαιτούµενες µελέτες  θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω νόµους και κανονισµούς: 

→ Το Νόµο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τον οποίο καταργείται ο 

Ν. 716/77, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 

του. 

→ Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο νέος 

Κανονισµός προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών σε αντικατάσταση των 

προβλεποµένων από το Π.∆. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89. 



→ Την εγκύκλιο 38/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων». 

→ Το Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

→ Τον Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων, κατά το µέρος τους που διατηρήθηκαν 

σε ισχύ µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/05. 

Επιπλέον θα ληφθεί υπόψη το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπόνηση µελετών ως προς την 

προστασία του περιβάλλοντος: 

→ Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) για την προστασία του περιβάλλοντος,  

→ ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου 

ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν. 

1650/1986, 

→ Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’/21-9-2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

→ Απόφαση υπ’ αριθµ. πρωτ. 1958/13-1-2012/ΥΠΕΚΑ Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 

του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» 

→ Εγκύκλιος 17/94 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 

69269/5387/90, 

→ Ν. 3010 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 

96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 

διατάξεις, 

→ Η.Π. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5-12-2002) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε 

µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002, 

→ ΚΥΑ 19661/1982 (ΦΕΚ-1811/29-11-1999): «Τροποποίηση της 5673/400/1999», 

→ ΚΥΑ 48392/939 (ΦΕΚ-405/Β/3-4-2002): «Συµπλήρωση της 19661/1982/1999». 

→ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Παρατήρηση: 1. Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία 
µελέτης 6 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες είναι: 
31.475,00 x 0,30 = 9.442,50 €  
 (Αρ.Πρωτ.:∆15γ/οικ/3676/4-3-2013 σύµφωνα   µε το άρθρο 14 του Π.∆. 138/2009 «Μητρώα 
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185), Εγκύκλιος 35/24-12-12, του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε). 
 
Παρατήρηση: 2. Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία 
µελέτης 9 – ΗΜ Μελέτες είναι: 
15.108,00 x 0,30 = 4.532,40 €  
 (Αρ.Πρωτ.:∆15γ/οικ/3676/4-3-2013 σύµφωνα   µε το άρθρο 14 του Π.∆. 138/2009 «Μητρώα 
Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185), Εγκύκλιος 35/24-12-12, του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι/ΓΓ∆Ε). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκπόνηση των εν’ θέµατι µελετών µπορεί να γίνει µε απευθείας 
ανάθεση σε εφαρµογή:  

Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 269 του Π∆ 410/95 (Εγκύκλιος 22, ∆17α/07/91/φ.8 ΓΕΝ /23-
06-2005  του ΥΠΕΧΩ∆Ε), νυν άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ11Α΄/8-6-06), όπου αναφέρεται: «Με απόφαση της δηµαρχιακής 
επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε 



ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του 
∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου εφόσον η 
προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις 
εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη 
κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από 
αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη 
προεκτίµηση. Οι διατάξεις της παρ. αυτή εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, 
τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους πάσης φύσεως συνδέσµους  ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

Έχοντας υπόψη το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και ειδικότερα την Τεχνική Περιγραφή του προς 

εκπόνηση έργου και τα ∆ιαθέσιµα Στοιχεία από Προηγούµενες Μελέτες, οι µελέτες και υπηρεσίες που 

θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο/ους είναι οι ακόλουθες: 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 

 

Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Το παρόν τεύχος συντάσσεται βάσει των οριζόµενων στην Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-05: «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005: «Α’ Βελτίωση 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του 

άρθρου 4 του Ν3316/2005» και ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006: «Β΄ Βελτίωση Κανονισµού Προεκτιµώµενων 

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 

3316/2005» και συγκεκριµένα:  

1. Προεκτίµηση Αµοιβής  Μελετών 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η 
Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

6. Την υπ’ αρίθµ. ∆17γ/01/27/Φ.Ν 439.6/21-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί 
της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών 
Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2012 

7. Την υπ’ αρίθµ. ∆15Γ/οικ/5961/3-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί των ορίων 
αµοιβών µελετών έτους για το έτος 2012 

 



 

Άρθρο  ΓΕΝ.4Β Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο  
απασχόλησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 
επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων 
του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως 
εξής: 

 α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 
 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 
µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων 
και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 

Για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας κάτοχος πτυχίου 
κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) και κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 9 (ΗΜ Μελέτες) 
Η αµοιβή αυτού του επιστήµονα µε εµπειρία µέχρι 10 έτη σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο ΓΕΝ.4Β   
παρ. α  ανέρχεται  σε 300*τκ ευρώ / ηµέρα. 
Επίσης σύµφωνα µε την αρ.πρωτ. Αρ.Πρωτ.:∆15γ/οικ/3676/4-3-2013 Εγκύκλιο 10/2013 του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. περί της Aναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 2013, η τιµή του συντελεστή τκ είναι 
ίση µε:  

τκ = 1,259 € 
 
Ο εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της µελέτης όπως προκύπτει από το σύνολο 
των εργασιών του αντικείµενου του έργου όπως περιγράφηκε παραπάνω εκτιµάται στις 10 
ανθρωποηµέρες για την Αρχιτεκτονική Μελέτη και 10 ανθρωποηµέρες για την ΗΜ Μελέτη. 
 
H αντίστοιχη αµοιβή θα είναι  10*300*τκ = 10*300*1,259 = 3.777 € για την αρχιτεκτονική Μελέτη και 
10*300*τκ = 10*300*1,259 = 3.777 €   για την ΗΜ Μελέτη. 
 
Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται   η υποχρέωση  σύνταξης  τεύχους  ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
 
Επίσης  µε βάση το άρθρο 6 της  Απόφασης ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε του 
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  το ποσό των τευχών ∆ηµοπράτησης 
ανέρχεται σε  604€. 
Η αµοιβή της εν λόγω µελέτης σύµφωνα µε τα ανωτέρω ανέρχεται  σε: 10.000€ µε  ΦΠΑ. 
 
Το ποσό έχει προκύψει από την στρογγυλοποίηση µετά την εκτίµηση  αναλογικά  σε κάθε πτυχίο  του 
ποσού  για την σύνταξη  των µελετών του πίνακα . 
 
Η συνολική δαπάνη της αµοιβής της µελέτης είναι :  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 8.130,08 € 
Φ.Π.Α (23%)  : 1.869,92 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 10.000,00 € 
 
5. Συνολικό κόστος µελετών & υπηρεσιών 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος των µελετών ανά κατηγορία µελέτης. 

        

 Α/Α  ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΡΘΡΟ  
Ν 3316-

05 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(ανά 
µελέτη) µε 

ΦΠΑ 



 Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ   

 Α1 Οριστική 
µελέτη 

ΟΙΚ 1.1 
&ΟΙΚ 5 225 m2 

3777,00 
5.000* 

 Β Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ    

 Β1 Οριστική 
µελέτη 

ΟΙΚ 3.1 
&ΟΙΚ 5 225 m2 

3777,00 
5.000* 

 Γ ΣΑΥ  -  ΦΑΥ 

 Γ1 
Σύνταξη 
Μελέτης ΣΑΥ - 
ΦΑΥ  

ΓΕΝ  
4Β 

1 τεµ 
  

  

 ∆ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 ∆1 
Σύνταξη 
Τευχών 
∆ηµοπράτησης ΓΕΝ    7 

1 τεµ 
604,32 

  

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  
        
      ΣΥΝΟΛO ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10.000€ 

* Το ποσό  έχει προκύψει από την στρογγυλοποίηση µετά  την εκτίµηση  αναλογικά  σε κάθε πτυχίο  του 
ποσού  για την σύνταξη  της  Γ1 και ∆1  µελετών του πίνακα .  

 

6. Προτεινόµενα µελετητικά πτυχία 

Έχοντας υπόψη :  

• Το ύψος της προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης, ανά κατηγορία µελέτης όπως 
προέκυψε από τα ανωτέρω κεφάλαια του παρόντος τεύχους  

• Τον Ν 3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής υπηρεσιών" 

• Την Τεχνική Περιγραφή του προς µελέτη έργου και τα Ποσοτικά Στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών 
∆εδοµένων 

• Την αριθµ. ∆15/οικ/5961 (ΦΕΚ 1200Β’/11-4-2012) απόφαση περί ορίων αµοιβών µελετών 

τα καλούµενα µελετητικά πτυχία είναι: 

 

 Α/Α Μελέτη Κατηγορία Προϋπολογισµός Μελετητικό Πτυχίο 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4065,00 Α’ ή Β’ 

2. ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ   9 4065,00 Α’ ή Β’ 

 
Αργοστόλι     ../ ../ 2013  Αργοστόλι    .. / .. / 2013 

Ο   Συντάξας  Θεωρήθηκε 
  H Προϊστάµενη  ∆.Τ.Υ 

Θ.  Καλογερόπουλος  Ε.  ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 
Πολιτικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  διαφωνεί µε τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής ως προς τις 
πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων της Παλικής εφόσον χωρίς  να έχουν  καλυφθεί οι   βασικές τους ανάγκες  σε  
έργα υποδοµής –σε θέµατα υγείας –πρόνοιας – παιδείας κ.λπ  εκτελούνται έργα βιτρίνας  και για τον λόγο αυτό 
καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

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



 
2)  Κ Την αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010): ∆ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ 1836/07.09.2011 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) απόφαση. 
3) Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα των 

δαπανών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» όπου αναφέρεται ότι: για συµβάσεις κάτω των 20.000 Ευρώ εξακολουθεί να 
υφίσταται η υποχρέωση µίας ελάχιστης δηµοσιότητας, ήτοι ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆Α/ΚΤΓ, δύναται να υπάρξει 
παρέκκλιση από τα ανωτέρω. Ενώ για αναθέσεις δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
πολύ µικρά ποσά (έως 3.000 Ευρώ) δίνεται η διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή 
να µην προβεί σε ενέργειες δηµοσιότητας. 

4) Την υπ. αρίθµ. 524/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς σύµφωνα µε την 
οποία εγκρίνεται η σύµβαση υλοποίησης  του έργου µε τίτλο: “Interdisciplinary Aquaria for the 
Promotion of the Environment and History – APREH” ή «∆ιεπιστηµονικά Ενυδρεία για την 
προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας – APREH», στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG IV. 

5) το από 21.12.2011 συµφωνητικό υλοποίησης προγράµµατος – Partnership Agreement- µεταξύ 
των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο µε τίτλο “Interdisciplinary Aquaria for the Promotion of 
the Environment and History – APREH”. 

6) Το κεφ. Β , άρθρο 4.1α του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-
4-05) για την: «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», µε το δεδοµένο ότι η διαδικασία για σύναψη 
σύµβασης µελέτης, προϋποθέτει τη δηµιουργία Φακέλου Έργου, µε µέριµνα της υπηρεσίας 
που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισµού και έγκριση του οργάνου που έχει την 
αρµοδιότητα για την ανάθεση της σύµβασης. 

7) Το γεγονός ότι το αρµόδιο Τµήµα της Τεχνικής του ∆ήµου δεν δύναται να εκπονήσει την εν 
λόγω εργασία λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης στον αντικείµενο της πολύπλοκης 
συγκεκριµένης µελέτης το οποίο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις στους τεχνικούς 
κανονισµούς που διέπουν τη συγκεκριµένη µελέτη, επιµόρφωση, τεχνογνωσία-
εµπειρία, αποκλειστική ενασχόληση του προσωπικού, εξειδικευµένο λογισµικό και 
κατάλληλο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία.  

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

9) Τις 42 και 43/2014 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν µε την 10/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

                και τέλος  την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
   

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου  µε τίτλο: «Αλλαγή χρήσης παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο 
Ενυδρείου – Εκθετηρίου» το οποίο αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού κατά  την  
Εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου  4 του  Ν. 3316/05 (Προκαταρτικές ενέργειες του κύριου του 
έργου για την ανάθεση των συµβάσεων) όπως συντάχθηκε  από την Αρµόδια Υπηρεσία. 
2. Προβαίνει  στην απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), των κάτωθι 
µελετών: 
α) Σύνταξη αρχιτεκτονικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο 
ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 
β) Σύνταξη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε 
χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ 
3.  την  δηµοσιότητας των αναθέσεων των παραπάνω µελετών µε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.   
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                             Α∆Α: ΒΙΨΒΩΕ5-Α∆Χ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
15  η  Ιανουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  12   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Έκδοση  εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ∆ήµου. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , 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  1000/10 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                              
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                              
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                        
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 

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

 το 4 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση  εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ∆ήµου» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου του τµήµατος Προϋπολογισµού –

Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου που έχει ως εξής: 

1.Ζητείται η έγκριση πάγιας προκαταβολής στους  παρακάτω  υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδαπανών όπως παρακάτω: 
 

 
ΠΟΣΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

Κ.Α. 

700,00 Πάγια Προκαταβολή  Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Παγουλάτος Κων/νος] 
Γραφείο Προµηθειών. 

8251 

700,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Παλλικής[Μοσχο̟ούλου Κων/να] για 
∆.Ε Παλλικής. 

8251 

350,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[Αρσένη Νίκη] για ∆.Ε 
Ελειού – Πρόννων. 

8251 

400,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε.Ερίσου[Ποδάρα Αναστασία] για ∆.Ε 
Ερίσου. 

8251 

350,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Οµαλών[Τζάκη Μαρίκα] για ∆.Ε 
Οµαλών. 

8251 

3500,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς[Μινέτος Αναστάσιος] για 
∆.Ε Λειβαθούς. 

8251 



400,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου[Βαλλιανάτος Σ̟υρίδων] για 
∆.Ε Πυλάρου. 

8251 

350,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Σάµης[Αυγερινού Αικατερίνη] για ∆.Ε 
Σάµης . 

8251 

450,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου για Λειτουργία Σ̟ηλαίων[Αυγερινού 
Αικατερίνη]για ∆.Ε Σάµης. 

8251 

700,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Ελβίρα  Λορεντζάτου  
]γραφείο κίνησης. 

8251 

450,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[Χαράλαµ̟ος Τουµάσης] 
για Πολιτική Προστασία. 

8251 

 

500,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[∆ηµήτριος Μακρίδης  ] 
για ηλεκτρολόγους. 

8251 

 

300,00 Πάγια Προκαταβολή Υ̟αλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου[∆ιονύσιος Παγώνης ] για 
Λογιστήριο. 

8251 

 

2.  Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η  διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α  80. 8251  και τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή» ποσού  6.000,00  € .  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 

αφού έλαβε υπόψη : 

1)Του άρθρου 173 του ∆ Κ.Κ του Ν 3463/2006 
2. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 και σύµφωνα µε 
 τα άρθρα 35 & 37 του Β ∆ 17-5 /15-6-1959. 
Την 91/2014 ανάληψη υποχρέωσης . 
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει  την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση από Κ.Α  80 8251  µε τίτλο «Πάγια Προκαταβολή 
Υπαλλήλων » ποσού 6.000,00 €. 
2. Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2014 µε διαχειριστές 
υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 
ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.Μοσχοπούλου Κων/να 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ.Αρσένη Νίκη 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ. Τζάκη Μαρίκα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 

350,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

450,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 
 

700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. Λορεντζάτου Ελβίρα  

450,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. Χαράλαµπο Τουµάση. 

500,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ. ∆ηµήτριος Μακρίδης  

300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου κ. ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
µε την υποχρέωση κατά την λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο 
∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της 
ενέργειες. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                      Α∆Α:ΒΙΨΒΩΕ5-ΓΩΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
15  η  Ιανουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , 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  1000/10 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                              
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                              
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                              
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                        
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 

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

 το 5 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Γρεβενών.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτης του ∆ήµου  , 

δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου  που έχει ως εξής: 

 Την 19.04.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 12.04.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 17/2013 

αγωγή της εδρεύουσας στα Γρεβενά Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Αφοί Χαρισίου Παπανίκου 

και Σια Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παλικής.  Η αρχική 

δικάσιµος της ως άνω αγωγής που εκκρεµεί στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών είχε προσδιοριστεί στις 

21.06.2012 και µετά από αναβολή προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιµο της 24.01.2014.  Με 

την αγωγή αυτή η αντίδικος ζητά να της καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των 1.513,68 ευρώ και το 

ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επόµενη της παραλαβής των εµπορευµάτων που αναφέρονται σε αυτή 

ήτοι από 10.06.2009, άλλως από την επίδοση της αγωγής και µέχρι την εξόφλησή της. Η ανωτέρω 

οφειλή αφορά σύµβαση προµήθειας απολυµαντικού υλικού για το αποχετευτικό δίκτυο του πρώην 

∆ήµου Παλικής το έτος 2009.  Για την εν λόγω προµήθεια υπάρχει απόφαση της τότε ∆ηµάρχου ∆ήµου 

Παλικής, πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και απόφαση της ∆ηµαρχικής Επιτροπής για την 

ανάληψη της ∆απάνη. 



 Εν συνεχεία µε την  αριθµ. 12828/2.4.2013 απόφαση του Υπουργείου  Εσωτερικών ο ∆ήµος 

µας εντάχθηκε στο πρόγραµµα επιχορήγησης  για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του 

προς τρίτους.    Το πρόγραµµα αφορούσε  οφειλές του ∆ήµου µέχρι 30/6/2012 και στη συνέχεια µέχρι 

31/12/2012 .  Στο πρόγραµµα αυτό εντάχθηκαν όλες οι οφειλές των πρώην ∆ήµων και του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς ,  οι οποίες  είχαν όλα τα νόµιµα   δικαιολογητικά και οι πληρωµές γίνονται µεσω του Τα-

µείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο λογαριασµό του κάθε δικαιού-χου. Σε εφαρµογή των ανωτέρω η 

ως άνω οφειλή του πρώην ∆ήµου Παλικής όσον αφορά το κεφάλαιο της απαίτησης της αντιδίκου 

εξοφλήθηκε µε καταβολή που έγινε από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο µε αριθµό 

33144002087  τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί ο αντίδικος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

εκδοθέντος προς τούτο του µε αριθµό Β912/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος του ∆ήµου Κεφαλ-λονιάς. 

 Παρά τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά η αντίδικος επιθυµεί την εκδίκαση της αγωγής για 

την τυχόν επιδίκαση των τόκων υπερηµερίας και της δικαστικής δαπάνης ως εκ τούτου κατά την 

εκδίκαση της εν λόγω αγωγής θα πρέπει να παρασταθεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.    

 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αποφασίζει για 

τον ορισµό δικηγόρου. 

 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονίας κωλύεται κατά την 

δικάσιµο της 24.01.2014 να µεταβεί στα Γρεβενά. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως ορίσετε για την εκπροσώπηση του ∆ήµου 

στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών στην δικάσιµο της 24ης .01.2014 για την εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 

17/2013 αγωγής της εδρεύουσας στα Γρεβενά Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Αφοί Χαρισίου 

Παπανίκου και Σ Ι Α Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παλικής 

τον δικηγόρο Ιωάννη Μπλαζοµίτη του Γεωργίου. 

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

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
2. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Ορίζει τον δικηγόρο Ιωάννη Μπλαζοµίτη του Γεωργίου να  εκπροσωπήσει  τον  ∆ήµο στο 

Ειρηνοδικείο Γρεβενών στην δικάσιµο της 24ης .01.2014 για την εκδίκαση της µε αριθµό 

κατάθεσης 17/2013 αγωγής της εδρεύουσας στα Γρεβενά Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την 

επωνυµία «Αφοί Χαρισίου Παπανίκου και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

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

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                   Α∆Α: ΒΙΨΒΩΕ5-ΚΒΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
15  η  Ιανουαρίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  14   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικών  ε̟ιµελητών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Ιανουαρίου  του έτους 2014 , 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  1000/10 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος   (προσήλθε στην 10 /2014)                                       ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                             
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. Σαµούρης Σπυρίδων (προσήλθε στην 8/2014)                                                                                  
4. Γεράσιµος Αποστολάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                      
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                                                                                                            
6. Νικόλαος Παπαδάτος  (αποχώρησε στην 10/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7. Άγγελος Γαλάτης (προσήλθε στην 10 /2014)                                                                                                                                                                                                                                             
8.Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος - προσήλθε στην 11 /2014)                                                                                                                                                                                                                                                                
9. Σάββας Σαββαόγλου  
 

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

 το 6 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικών  επιµελητών..»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

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

              Στις  26 Σεπτεµβρίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον  του   Ειρηνοδικείου Σαµαίων η ανακοπή του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ακύρωση του µε αριθ. πρωτ. 1059β/9-7-2012 πρωτοκόλλου  διοικητικής 

αποβολής της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας σχετικά µε κατασκευές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί επί του αιγιαλού στον οικισµό του Καραβόµυλου.  

            Η ως άνω  ανακοπή έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθ. 68/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων 

διότι κρίθηκε  ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση του πρωτοκόλλου και ότι οι 

κατασκευές έγιναν µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και όχι µε σκοπό την αµφισβήτηση 

της κυριότητας του ∆ηµοσίου. 

         Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικούς επιµελητές στο Πρωτοδικείο 

Κεφαλληνίας και Αθήνας προκειµένου να επιδώσουν την εν λόγω απόφαση στην Κτηµατική Υπηρεσία 

Κεφαλληνίας και στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών, για 

να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες ενέργειες. 

 



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

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

3. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010  
4. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

3. Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια   του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αικατερίνη Κούτση  

προκειµένου να επιδώσει την εν λόγω απόφαση στην Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας  

για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες ενέργειες. 

4. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή    του Πρωτοδικείου  Αθηνών  κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο   

προκειµένου να επιδώσει την εν λόγω απόφαση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, νόµιµα 

εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών,για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες 

ενέργειες. 

5. Η αµοιβή των       παραπάνω δικαστικών      επιµελητών    ορίζεται µε την ΚΥΑ 

2/54638/0022/13-08- 2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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


