
                                                                                                                              Α∆Α: 63Θ0ΩΕ5-Υ14 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   267  / 2015  

 

ΘΕΜΑ :Ορισµός ∆ικαστικού Ε̟ιµελητή για ε̟ίδοση της 83/2015 α̟όφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   17 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/ 14-07 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                       Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                   
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                                 Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                       Λυκούδης Ιωάννης                                                                                        
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                               Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στις 268- 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το   1o θέµα   

ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή για επίδοση της 83/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  πρωτ. 27250/13-07-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

  

Στις 2 Ιουνίου 2015 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 15-7-2014 (αρ. κατ. 

106/2014) αίτηση αναστολής του Απόστολου Ζαχιώτη  ΚΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλονιάς και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 

2/2014 διαταγής απόδοσης µισθίου σχετικά µε το δηµοτικό ακίνητο που εκµεταλλεύεται ως µισθωτής ο ανωτέρω 

στον Άγιο Θωµά ∆.Κ. Καραβάδου. Το ∆ικαστήριο εξέδωσε την µε αριθ. 83/2015 απόφαση του µε την οποία 

απέρριψε την ως άνω αίτηση, κάνοντας δεκτούς όλους τους ισχυρισµούς του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  

 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή για την επίδοση της ως άνω απόφασης 

στον Απόστολο Ζαχιώτη προκειµένου να λάβει γνώση και για όλες τις νόµιµες συνέπειες.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει  ότι επειδή  ο µισθωτής είχε κάνει σχετικές αιτήσεις στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
στις οποίες ποτέ δεν πήρε έγγραφη απάντηση ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας – Γαρµπή Σοφία –
Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας .   
 

               
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει τον  δικαστικό επιµελητή   του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ.  Γεώργιο Νέρο για να προβεί στην επίδοση 

της µε αριθµό 83/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στον  κ. Απόστολο Ζαχιώτη  

προκειµένου να λάβει γνώση και για όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

2. Η αµοιβή του     παραπάνω δικαστικού      επιµελητή     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                             Σοφία Γαρµπή  
                                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             Α∆Α: 7ΧΟ2ΩΕ5-ΛΒ0 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  268   / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά της υπ αρίθ. 111/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   17 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/ 14-07 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                         
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στις 268-269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το   2o 
θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά της υπ αρίθ. 111/2014 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  πρωτ. 26887/9-07-2015 έγγραφό της  το 
οποίο  που έχει ως εξής: 
 Μετά από αυτοψίες που είχαν διενεργηθεί στη θέση «Παλαιά Σκάλα» ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 

διαπιστώθηκε ότι ο κ. ∆ιονύσιος Κούµουδος είχε προβεί σε αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικής οδού πλάτους  1,5-2 

µ.  και µήκους 25 µέτρων. Κατόπιν αυτού και κατόπιν επίσης των µε αριθ. 7017/2010 και 6792/2010 αποφάσεων 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλονιάς µε την µε αριθ. 159/2012 απόφαση του 

αποφάσισε την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. ∆ιονυσίου Κούµουδου και σε 

εκτέλεση της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο το µε αριθ. 46897/2012 πρωτόκολλο. Κατά αυτού 

ο κ. ∆ιον. Κούµουδος άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου την από 6-12-2012 ανακοπή του, 

ζητώντας την ακύρωση αυτού. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 7 Απριλίου 2013  και το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου µε 

την µε αριθ. 111/2014 απόφαση του ακύρωσε το πρωτόκολλο κρίνοντας ότι το συνοδεύον αυτό τοπογραφικό 

διάγραµµα  

 

 

 



δεν είναι σαφές και ορισµένο διότι δεν αναφέρονται  σε  αυτό η  ειδικότερη  θέση  του κοινοχρήστου τµήµατος, οι 

πλευρικές του διαστάσεις, η ακριβής  

οροθεσία του καθώς και η αξία του. Περαιτέρω, όπως δέχθηκε η  απόφαση  ακόµα   και  η  ίδια  η  τοπογράφος 

µηχανικός που συνέταξε αυτό και κατέθεσε ως  µάρτυρας στη συζήτηση της ανακοπής οµολόγησε στην κατάθεση 

της ότι δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή του επίδικου τµήµατος διότι «δεν µπορεί να εικάσει  πράγµατα που έχουν 

καταστραφεί». Στις 20-4-2015 η Νοµική Υπηρεσία απέστειλε στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το µε αριθ. πρωτ. 

13988/2015 έγγραφο της µε το οποίο ζητούσε τις απόψεις της προκειµένου να προβεί, εάν συνέτρεχε λόγος, στην 

άσκηση έφεσης, καθώς το τοπογραφικό διάγραµµα που συνόδευε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής είχε 

συνταχθεί από ιδιώτη µηχανικό είχε όµως ελεγχθεί τεχνικά από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Σε απάντηση 

αυτού η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µας απέστειλε το µε αριθ. 24644/12-7-2011 έγγραφο της σύµφωνα  µε το 

οποίο  από την έρευνα της Υπηρεσίας δεν προέκυψαν στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου για το επίδικο µονοπάτι, 

δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός της αρχικής του θέσης καθώς και ο προσδιορισµός του καταληφθέντος τµήµατος. 

 Ενόψει των ανωτέρω και ειδικότερα δεδοµένου αφενός ότι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν δύναται 

να εντοπίσει το καταληφθέν επίδικο τµήµα ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας αυτού και αφετέρου ότι η ίδια 

η συντάξασα το τοπογραφικό διάγραµµα τοπογράφος δεν δύναται να προσδιορίσει αυτό µε ακρίβεια δεν 

φαίνεται δυνατή η άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 111/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  Σε 

κάθε δε περίπτωση η αοριστία του πρωτοκόλλου δεν δύναται να θεραπευθεί σε δεύτερο βαθµό ούτε να 

συµπληρωθεί η έλλειψη από το φάκελο της υπόθεσης.  

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.    

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας – Γαρµπή Σοφία και 
Νικόλαος Γκισγκίνης .                                                                  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 

               
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Να µην ασκηθεί  έφεση κατά της υπ αρίθ. 111/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Να γίνει αίτηµα από την Οικονοµική Επιτροπή προς την Τεχνική Υπηρεσία να επανεξετάσει το Τοπογραφικό 

∆ιάγραµµα ώστε να είναι πιο στοιχειοθετηµένο και να συντάξει νέα Τεχνική Έκθεση µε σκοπό την  διερεύνηση  της  

δυνατότητας άσκησης  περαιτέρω ένδικων µέσων. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                           Σοφία Γαρµπή  
                                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 



 
 

                                                                                                                               Α∆Α: 7Κ4ΞΩΕ5-ΑΣΤ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    269 / 2015  

 

ΘΕΜΑ Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά της υπ αρίθ. 222/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   17 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/ 14-07 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στις 268-269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το   3o 
θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση άσκησης ή µη έφεσης κατά της υπ αρίθ. 222/2012 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  πρωτ. 26888/09-07-2015 έγγραφό της  το 
οποίο  που έχει ως εξής: 

 

 Με την από 2-2-2009 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαπιστώθηκε 

κατάληψη δηµοτικής οδού σε επιφάνεια 10,36 τ.µ. στη θέση «Σκελά» οικισµού Φάρσων από τον κ. ∆ιονύσιο 

Μεταξά-Μαριάτο. Κατόπιν αυτού το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλονιάς µε την υπ’ αριθ. 324/2011 απόφαση του, 

αποφάσισε την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε 

από το ∆ήµαρχο το µε αριθ. 36332/2011 πρωτόκολλο.  Κατά αυτού ο κ. Μεταξάς-Μαριάτος άσκησε ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου  Αργοστολίου την από 21-9-2011 ανακοπή του,  ζητώντας την ακύρωση αυτού. Η υπόθεση 

συζητήθηκε στις 14 Μαΐου 2012 και το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου µε την µε αριθ. 222/2012 απόφαση του 

ακύρωσε το πρωτόκολλο κρίνοντας ότι δεν διαπιστώθηκε σε ποιο τµήµα της παραχωρηθείσας εδαφικής λωρίδας 

έχει κατασκευασθεί η τσιµεντένια ράµπα και αν αυτή η κατασκευή αποκλείει την πρόσβαση στην ιδιοκτησία 



 

 

 

του καταγγέλλοντος γείτονα. Επίσης σύµφωνα µε το σκεπτικό της παραπάνω  απόφασης   θα  πρέπει  να  

συνταχθεί  νεότερο  τοπογραφικό  

διάγραµµα προκειµένου να κριθεί εάν τα τεχνικά έργα καλύπτουν το εδαφικό τµήµα που παραχωρήθηκε  ή µέρος 

αυτού.  

 Στις 23-12-2013 η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το  µε αριθ. πρωτ. 62675/23-12-2013 έγγραφο της 

διαβίβασε στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την ανωτέρω απόφαση, η οποία στη συνέχεια από  την ανωτέρω 

υπηρεσία κοινοποιήθηκε και στη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης, ζητώντας τις απόψεις των υπηρεσιών επί του 

αναφεροµένου στην υπ’ αριθ. 222/2012 απόφαση σκεπτικού καθώς και την άποψη τους σχετικά µε το αν 

συντρέχουν  λόγοι έφεσης. Κατόπιν των µε αριθ. πρωτ. 2015/16-1-2014 και 33154/15-7-2014 υπενθυµιστικών 

εγγράφων της Νοµικής Υπηρεσίας, η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης απέστειλε στην Υπηρεσία µας το µε αριθ. πρωτ. 

180, 2081/14 και 1240/5-6-2015  έγγραφο της, κοινοποιώντας αυτό στο Αστυνοµικό Τµήµα Αργοστολίου, στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην Κτηµατική Υπηρεσία, στο ΙΚΑ και στον αντίδικο στο οποίο αναφέρεται ότι δεν 

προκύπτει καταπάτηση δηµοτικής οδού καθώς η ράµπα διαπιστώθηκε εντός της ιδιοκτησίας του κ. ∆ιονυσίου 

Μεταξά-Μαριάτου. Την ως άνω διαπίστωση υποστηρίζουν εκ νέου µε το µε αριθ. πρωτ. 1902/17-6-2015 έγγραφο 

τους στο οποίο αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο οδηγήθηκαν στο παραπάνω συµπέρασµα.  Μέχρι και σήµερα 

η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει διατυπώσει τις απόψεις της.   

 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει επιδοθεί από τον αντίδικο η εκδοθείσα δικαστική 

απόφαση ο χρόνος για την άσκηση έφεσης είναι 3 έτη από  τη δηµοσίευση αυτής.  Επειδή ήδη έχει παρέλθει 

µεγάλο χρονικό διάστηµα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση ή µη του ενδίκου 

µέσου της έφεσης.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος    θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής αποσπάσιµα από το µε αριθ. πρωτ. 
13984/2015 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαµβάνονται  και οι  απόψεις τους για το εν λόγω 
θέµα που έχουν  ως εξής:  

Προκύπτει η ασυµφωνία µεταξύ των τοπογραφικών διαγραµµάτων που συνοδεύουν τις πράξεις 
παραχώρησης µε την πραγµατικότητα επί του εδάφους και των ισχυρισµών του ανακόπτοντος ως προς 
την ορθή θέση της ιδιοκτησίας του. Προκειµένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα του προσδιορισµού 
των τεχνικών έργων προτείνεται να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραµµα µε την φροντίδα του ανακόπτοντος το 
Πρωτόκολλο της συνολικής ιδιοκτησίας, όπου θα αποτυπώνονται σε αυτό η υφιστάµενη κατάσταση, τα όρια της 
αρχικής ιδιοκτησίας, το όριο της ιδιοκτησίας µετά την παραχώρηση και εν συνεχεία να διορθωθούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας του ανακόπτοντος , έτσι ώστε να ταυτίζονται µε τα πραγµατικά δεδοµένα του εδάφους και όχι τα 
θεωρητικά. 

Η Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί έφεση κατά της υπ αρίθ. 222/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου και να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και να τους ανατεθεί να προβούν σε 
όλες τις απαραίτητες για την επίλυση του θέµατος . 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά  περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας – Γαρµπή Σοφία και 
Νικόλαος Γκισγκίνης .                                                                  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  



• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 
 
 
 
 
 
 

 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

3. Να µην ασκηθεί  έφεση κατά της υπ αρίθ. 222/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

4. Αποδέχεται τις προτάσεις τις ∆/σης  των  Τεχνικών  Υπηρεσίών  ,(να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραµµα µε την 

φροντίδα του ανακόπτοντος το Πρωτόκολλο της συνολικής ιδιοκτησίας, όπου θα αποτυπώνονται σε αυτό η 

υφιστάµενη κατάσταση, τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας, το όριο της ιδιοκτησίας µετά την παραχώρηση και εν 

συνεχεία να διορθωθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ανακόπτοντος , έτσι ώστε να ταυτίζονται µε τα πραγµατικά δεδοµένα 

του εδάφους και όχι τα θεωρητικά.) . 

5. Αναθέτει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις  παραπάνω αναφερόµενες  ενέργειες για την 

διαπίστωση της κατάληψης ή όχι κοινόχρηστου χώρου ζητώντας την συνδροµή της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης όπου 

κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                             Σοφία Γαρµπή  
                                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Α∆Α:7ΣΧ3ΩΕ5-ΑΗΩ   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    270 / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας 

εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –Β Φάση» 
    
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/14 -07-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                     
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                      
Η Πρόεδρος   Α/  ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη      
το  5ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την συνέχιση 
της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –Β 
Φάση»».   έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  126 /20-02-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης  για την 
εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –Β Φάση»» η εταιρία µε 
την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ¨» η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις 
εκατό, ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες αρχές,  η Οικονοµική Επιτροπή µε σχετικό 
έγγραφό της ζήτησε  από την ανάδοχο εταιρία την  προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών όπως 
αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου (510/2014 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής ) τα 
οποία και προσκοµίσθηκαν µε το υπ αρίθ. πρωτ.24100/ 22- 06-2015   έγγραφο της ανάδοχου  εταιρίας  . 
Στην συνέχεια µε το αριθ. πρωτ. 24532/25-06-2015 διαβιβαστικό απεστάλησαν στην Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου για σχετική εισήγηση . 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε   υπ αρίθµ . 26712/8-07-2015 έγγραφο της αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο 
,προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  
(510/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 4 παρ.2).  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  510/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  126/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ¨» 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ » επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά  για την εκτέλεση  του έργου«Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –Β 
Φάση»πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  µε την  επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 
Α.Ε»πριν την κοινοποίηση της 126/2015 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 126/2015    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΤΕ ¨»»   
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  
το  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                       Α∆Α: 6Λ3ΒΩΕ5-ΧΨΠ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                              
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   271   / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας 

εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –∆ ‘ Φάση» 
    
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/14 -07-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                              
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                  
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                         
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                      
Η Πρόεδρος   Α/  ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη      
το  6ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης:  «Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την συνέχιση 
της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –∆΄ 
Φάση»».   έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  127 /20-02-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης  για την 
εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –∆΄ Φάση»» η εταιρία µε 
την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ¨» η  οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις 
εκατό, ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (33,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες αρχές,  η Οικονοµική Επιτροπή µε σχετικό 
έγγραφό της ζήτησε  από την ανάδοχο εταιρία την  προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών όπως 
αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου (511/2014 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής ) τα 
οποία και προσκοµίσθηκαν µε το υπ αρίθ. πρωτ.24102/ 22- 06-2015   έγγραφο της ανάδοχου  εταιρίας  . 
Στην συνέχεια µε το αριθ. πρωτ. 24532/25-06-2015 διαβιβαστικό απεστάλησαν στην Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου για σχετική εισήγηση . 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε   υπ αρίθµ . 26712/8-07-2015 έγγραφο της αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο 
,προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  
(511/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 4 παρ.2).  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  511/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  127/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ¨» 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ » επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά  για την εκτέλεση  του έργου«Κατεδάφιση κτιρίων ή  τµηµάτων αυτών στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς –∆’ 
Φάση»πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  µε την  επωνυµία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 
Α.Ε»πριν την κοινοποίηση της 127/2015 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 127/2015    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΤΕ »   
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ » για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  
τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                     Α∆Α: Ω4ΩΜΩΕ5-9ΕΧ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    272 / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.  
    

Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/14 -07-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                              
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                      
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                      
Η Πρόεδρος   Α/  ∆ήµαρχος  , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη      
το  7ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης: « Καθορισµός Μελών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 26934/9-07-2015 διαβιβαστικό της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου – Παπαδήµα το οποίο έχει ως εξής:   
 

Σας διαβιβάζουµε το µε αριθµ. πρωτ.  26932/9-07-2015  Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή θέτει υπόψη της Επιτροπής το παραπάνω Πρακτικό 
∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  το 
οποίο έχει ως εξής:  

 

 



 

 

                           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  9-7-2015 
        ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                    Αρ. Πρωτ.:  26932 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-27151 
Φαξ:  26710-22472 
                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το ∆ιαγωνισµό του έργου:  
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» 

 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 9 του µήνα Ιουλίου του 
έτους 2015 ηµέρα Πέµπτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-
2011), της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου 
- Παπαδήµα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 

α) Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

β) Φιλιππάτος Γεράσιµος,   Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 

διενήργησε δηµόσια κλήρωση.              Αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

δ) Το άρθρο 21 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) 

ε) Την από 3-7-2015 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση 
µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα 
οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό.  Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» 

Τακτικά µέλη: 

1. Τσούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κος Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

2. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

3. Καλογερόπουλο Θεόδωρο, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 



 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη , Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 

2. Στουπάς ∆ηµήτρης, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
 
3. Κουφός Ευάγγελος,  Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                                                                                          Οι Υπάλληλοι 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.     
                                                                                                                           Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, 
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

   Αρχιτέκτων  Μηχανικός                                Φιλιππάτος Γεράσιµος 
  
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί µετά από κλήρωση. 
Μετά  την διεξαχθείσα κλήρωση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου : «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» ο  Χηµικός Μηχανικός κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος και Μέλος &  Γραµµατέας ορίζεται Ηλ/γος 
Μηχανικός ο κ. Παγουλάτος Λεωνίδας. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το παραπάνω Πρακτικό  
3) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συγκροτεί Την  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» όπως παρακάτω: 

Τακτικά µέλη: 

1. Τσούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχ/κος Π.Ε.  της  ∆.Τ.Υ. 

2. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. της  ∆.Τ.Υ. 

3. Καλογερόπουλο Θεόδωρο, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. της ∆.Τ.Υ. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Αµαραντίδου Αικατερίνη , Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε. της  ∆.Τ.Υ. 

2. Στουπάς ∆ηµήτρης, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.  της ∆.Τ.Υ. 
 
3. Κουφός Ευάγγελος,  Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. της  ∆.Τ.Υ. 
 
Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται  ο Χηµικός Μηχανικός κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος ---Μέλος &  

Γραµµατέας ορίζεται ο Ηλ/γος Μηχανικός  κ. Παγουλάτος Λεωνίδας.  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 



                                                                      Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΗΕΙΩΕ5-Χ0Γ          
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  17 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    273/ 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  17  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ.  27538/14-07-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                 
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                              
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

970 07/07/2015 60,27 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘ. 586/2015 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 10.6463 5.533,16 

971 08/07/2015 12.000,00 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 00.6162.01 0,00 

972 08/07/2015 83,64 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘ. 586/2015 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 10.6463 5.449,52 

973 08/07/2015 6.000,00 

Προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας ( γιλέκα , φόρµες, 
αρβυλα, µάσκες κ.λ.π. ) - Πολιτική 
προστασία (αριθµ. 26693/08-07-
2015 Μελέτη) 70.6654.06 0,00 

974 08/07/2015 1.500,00 

Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχηµάτων και 
λοιπών µηχανηµάτων [αριθµ. 
26694/8-7-2015 Τεχνική Έκθεση 
∆/νσης Πολ. Προστασίας] 70.6264 0,00 

975 08/07/2015 13.237,50 

Εργασίες καθαρισµού ρεµάτων - 
οχετών-αποκατάστασης χώρων 
εναπόθεσης σκουπιδιών ( Πολιτική 
προστασία ) [αριθµ. 26803/8-7-2015 
Μελέτη ∆/νσης πολ.Προστασίας] 70.6279.10 0,00 

976 09/07/2015 201,72 

∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ] 30.6462 9.963,61 

977 13/07/2015 273,68 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ] 10.6463 5.090,54 

978 13/07/2015 41,82 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΕ∆ΗΛ & 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ 
∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ] 10.6463 5.090,54 

979 13/07/2015 44,28 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΕ∆ΗΛ & 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ 
∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ] 10.6463 5.090,54 

980 14/07/2015 71.884,03 

∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων 
Τ.Κ. Σκάλας ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης )-8ος 
Λογαριασµός 30.7324.16 78.887,99 

981 14/07/2015 104,55 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[νοµική 00.6111 35,42 



εκπροσώπηση ∆ήµου βάσει της 
αριθ.276/2013 Απόφ. Οικ. 
Επιτροπής) 

982 14/07/2015 236,90 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ(∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ∆∆  10.6463 4.853,64 

983 16/07/2015 452,53 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων 10.6662 10.219,78 

984 16/07/2015 274,84 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 393,93 

985 16/07/2015 1.845,00 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 11.307,34 

986 16/07/2015 94,00 

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 
και λοιπού εξοπλισµού 70.6673 4.634,00 

987 16/07/2015 73,80 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 70.6265 4.522,40 

988 16/07/2015 406,00 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων 
και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 70.6265 4.522,40 

989 16/07/2015 175,26 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και 
ασφαλείας 30.6699.02 8.382,29 

990 16/07/2015 1.702,17 

Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης 
και τροχαίας 30.7135.09 3.946,46 

991 16/07/2015 688,80 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 14.099,65 

992 16/07/2015 310,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 177,91 

993 16/07/2015 194,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 2.505,95 

994 16/07/2015 1.077,60 

Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών 
εδάφους 35.6693 2.584,40 

995 16/7/2015 6.500,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου  
70.6279.11 

13.564,00 

996 16/7/2015 3.075,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου  
70.6279.11 

13.564,00 

997 16/7/2015 4.305,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  
70.6279.16 

10.040,00 

998 16/7/2015 3.075,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  
70.6279.16 

10.040,00 

999 16/7/2015 4.735,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  
70.6279.16 

10.040,00 

1000 16/7/2015 1.845,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  70.6279.16 10.040,00 

1001 16/7/2015 1.845,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Ελειού - 

Πρόννων  70.6279.17 12.898,00 

1002 16/7/2015 2.000,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Ελειού - 

Πρόννων  70.6279.17 12.898,00 



1003 16/7/2015 6.765,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Ελειού - 

Πρόννων  70.6279.17 12.898,00 

1004 16/7/2015 4.950,75 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Παλικής 70.6279.12 14.221,50 

1005 16/7/2015 2.211,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών και 

μεταφορικών μέσων ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

(ΚΗΙ8928, 

ΜΕ52315,ΜΕ11079,ΜΕ40992, 

ΜΕ40991,ΜΕ40968, 

ΜΕ52391,ΚΗΙ4909, ΚΗΙ4908, 

ΚΗΥ5892) 20.6253 8.948,35 

1006 16/7/2015 166,00 

Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσωνΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (ΚΗΙ 8922) 
10.6253 

5.276,87 

1007 16/7/2015 4.870,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΑΜΟΥΤΣΑΝΤΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 
30.7323.05 

80,00 

1008 16/7/2015 120,29 Δημοσίευση προκυρήξεων 30.6462 9.843,32 

1009 16/7/2015 671,00 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
35.6634 

4.329,00 

1010 16/7/2015 582,90 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

(ΚΗΥ5891,ΚΗΙ8931) 20.6253 8.948,35 

1011 16/7/2015 837,00 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

(ΚΗΙ4912, ΚΗΥ5884,ΚΗΙ8907) 20.6253 8.111,35 

1012 17/7/2015 5.000,00 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργων (Δ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 30.6641 10.000,27 

1013 17/7/2015 15.000,00 

Προμήθεια τροφίμων-ποτών-

παγωτών για την λειτουργία του 

κυλικείου Πλατύ Γιαλού Δ.Ε. 

Αργοστολίου 70.6699.09 0,00 

1014 17/7/2015 15.000,00 

Προμήθεια τροφίμων-ποτών-

παγωτών για την λειτουργία του 

κυλικείου Μύρτου Δ.Ε. Πυλάρου 70.6699.09 0,00 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 973-974-975 και 1012. 
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος  αναφέρει τα παρακάτω : Σε αυτή την έγκριση δαπανών βλέπουµε σωρεία απευθείας 
αναθέσεων , σπασµένες προµήθειες µε πιο χαρακτηριστική την περίπτωση των εργασιών διαµόρφωσης 
παραλιών  ,οι   δαπάνες από  την 944 έως και την 1004 δεν έχουν  ούτε µελέτη που πιθανόν δεν είναι αναγκαία 
αλλά ούτε καν τεχνική έκθεση και µάλιστα σε µια από αυτές  που αφορά τις εργασίες  στις παραλίες της ∆. Ε  
Λειβαθούς ο εντεταλµένος Σύµβουλος  στην  σχετική εισήγησή  του   σε έγγραφο µε ηµεροµηνία    26-06-2015 
περιλαµβάνονται δύο προσφορές του ίδιου ιδιώτη που η µία είναι στις 25-06-2015 και η άλλη είναι 
πρωτοκοληµένη στις 6-07-2015 , δηλαδή  η προσφορά είναι µεταγενέστερη της εισήγησης που επισυνάπτει αυτή 
την προσφορά.  
Αυτό το αναφέρουµε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα σε ένα τυχαίο δείγµα που ελέγξαµε και  δεν είναι ένα λάθος 
τυπικό και  τεχνικό ,αλλά µε βάση την όλη διαδικασία που δεν υπάρχει    καµία εισηγητική έκθεση  ,δηλαδή 
ήλθαν από µόνοι τους κάποιοι    ιδιώτες και είπαν  θέλουµε να προσφέρουµε γιατί πιθανόν θέλετε να καθαρίσετε 
τις παραλίες . Όλη αυτή  η διαδικασία µπάζει από παντού και εάν υπήρχε τεχνική έκθεση έπρεπε να ήταν εδώ 
για να δούµε πως τεκµηριώνει ότι αυτή η παραλία χρειάζεται αυτά τα µηχανήµατα και αυτό το χρονικό διάστηµα 



για να καθαριστεί και δεν θα πάνε σήµερα 17-07 να καθαρίσουν τις παραλίες γιατί οι περισσότερες παραλίες 
είναι ήδη καθαρές. 
Επίσης βλέπουµε απευθείας αναθέσεις στα ασφάλιστρα και σε µια σειρά από υλικά χωρίς διαγωνισµούς και 
όπου έγιναν µετά από πίεση διαγωνισµοί έγιναν µε διάτρητες µελέτες όπως έχουµε αναφέρει και στο ∆.Σ. 
 Ψηφίζουµε  τις παρακάτω προτάσεις :970-971-972 από την 976 έως την 981 και 1008. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος -

Κουρκουµέλης Ηλίας.                                                                                                                                                                         

 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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Α∆Α: 7Μ4ΙΩΕ5-ΣΕΕ            
                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   17  η  Ιουλίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    274   / 2015 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς (∆.Ε Αργοστολίου) . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Ιουλίου  του έτους 2015, ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/14 -07-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                               
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                       
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη     

 το 9 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ηλεκτρονικού δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

(∆.Ε Αργοστολίου)»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 27335/13-07-2015  διαβιβαστικό   του 
Προϊσταµένου του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ.  ∆ιονυσίου Παγώνη στο οποίο 
αναφέρει τα παρακάτω : 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού» 

 
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση το Πρακτικό του  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  τις ανάγκες  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  (∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 
και σας παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας 
και διευκρίνισης. 

                                               Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου : ∆ιονύσιος Παγώνης 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το µε αρίθµ πρωτ. 27302/13-07-2015     3ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  που έχει ως εξής:  

 



 

 

 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 31/2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 



 την 106 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης) 
   3)  την 199/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτηση. 
   4)  Το παραπάνω 3Ο  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 
   5) Την  249/2015  απόφαση της Οικον. Επιτροπής. 
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του  ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
(∆.Ε Αργοστολίου). 

2.Ανακηρρύσει µειοδότη για την προµήθεια  λιπαντικών έτους 2015 για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
(∆.Ε Αργοστολίου) την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης , µε 

έκπτωση 23,77% επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι 5062,65 € και συνολική 
προσφορά µε Φ.Π.Α 6.227,06 €. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται , µετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από 
την κοινοποίηση από τον ∆ήµο της παρούσας  απόφασης ,  να προσέλθει για την υπογραφή της  
σχετικής  σύµβασης  προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης η 
όποια  θα είναι ίση  προς πέντε  επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού .  
Σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση της  λόγω  της κήρυξης τραπεζικής αργίας 
θα εφαρµοστεί η 275/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (µε την αντικατάσταση της 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης από αντίστοιχο ποσό µετρητών πάνω από το όριο που προβλέπεται για τα 
φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρίες ή η εγγυοδοσία να γίνεται µέσω διαδικτυακής µεταφοράς ποσού (e-
banking, web-banking). Σε περίπτωση λήξης της τραπεζικής αργίας τα ποσά θα επιστρέφονται αφού 
προηγουµένως θα έχει προσκοµισθεί η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή.)   

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             Α∆Α: 7ΞΥ∆ΩΕ5-ΛΒΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η  Ιουλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   275    / 2015  

 

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για δυνατότητα χρονικής παράτασης κατάθεσης εγγυητικών επιστολών από 
συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς του ∆ήµου, και αναδόχους διαγωνισµών λόγω  κήρυξης τραπεζικής αργίας.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   17 η   Ιουλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   27538/ 14-07 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                               
2. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στην 268/2015 και την 269/2015)                   Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                           
5. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπλ.  Μέλος- ΑΠΩΝ στην 269/2015  &  273/2015) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
 

Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το   
4o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Λήψη απόφασης για δυνατότητα χρονικής παράτασης κατάθεσης εγγυητικών 
επιστολών από συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς του ∆ήµου, και αναδόχους διαγωνισµών λόγω  κήρυξης 
τραπεζικής αργίας.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  πρωτ. 27695 /15-07-2015 έγγραφό της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου   το οποίο  που έχει ως εξής: 
 
 Με την από 28-06-2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου κηρύχθηκε τραπεζική αργία αρχικά για τη 

χρονική περίοδο από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015 µε δυνατότητα η ως άνω χρονική περίοδος να συντµηθεί 

ή να παραταθεί.  Με τις µε αριθ. Γ.∆.Ο.Π. 0000937Εξ2015/Χ.Π. 2297 και Γ.∆.Ο.Π. 0000966Εξ2015/Χ.Π. 2255 

Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας 

βραχείας διάρκειας. Στην αρχική Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστηµα της 

τραπεζικής αργίας αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων και αναστέλλονται 

οι δικαστικές προθεσµίες, γεγονός που καθιστά  αδύνατη µεταξύ άλλων την έκδοση εγγυητικών επιστολών 

συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  

Στο ∆ήµο µας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαγωνισµοί για τους οποίους απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής ή έχουν διενεργηθεί διαγωνισµοί για τους οποίους απαιτείται να προσκοµισθούν εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης. Ειδικά για τους διαγωνισµούς που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι αδύνατον να 



µετατεθούν οι ηµεροµηνίες διενέργειας καθώς έτσι θα προκύψουν σοβαρότατες δυσλειτουργίες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαγωνισµοί για προµήθεια 

υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου, προµήθεια καθαριστικών υλικών για το ∆ήµο 

και τα Νοµικά Πρόσωπα, προµήθεια καυσίµων για τη ∆.Ε. Αργοστολίου. 

 Ενόψει των ανωτέρω και επειδή τα προβλήµατα που ανακύπτουν λόγω της τραπεζικής αργίας 

συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, προκαλώντας συνθήκες έκτακτης ανάγκης προτείνεται, εφόσον υπάρχει 

σύµφωνη γνώµη και εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, να ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, 

απόφαση σύµφωνα µε την οποία:  

1. Στις περιπτώσεις διαγωνισµών που πρόκειται να διενεργηθούν οι συµµετέχοντες να µπορούν να 

υποβάλλουν, αντί της απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής, υπεύθυνη δήλωση µε πλήρη στοιχεία του 

συµµετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισµού, στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ο συµµετέχων ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρείας ότι: «Λόγω της τραπεζικής αργίας, σύµφωνα µε την 

από 28-06-2015 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου µε τίτλο «Τραπεζική Αργίας Βραχείας ∆ιαρκείας» 

(ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) όπως αυτή παρατάθηκε και ισχύει, θα προσκοµίσω χωρίς καµία όχληση εντός 

πέντε εργασίµων ηµερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας, την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής  όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης». 

2. Στις περιπτώσεις διαγωνισµών που έχουν διενεργηθεί και απαιτείται η προσκόµιση εγγυητική 

επιστολής καλής εκτέλεσης προτείνεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των υπό σύναψη 

συµβάσεων µε την αντικατάσταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης από αντίστοιχο ποσό µετρητών 

πάνω από το όριο που προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρίες ή η εγγυοδοσία να γίνεται 

µέσω διαδικτυακής µεταφοράς ποσού (e-banking, web-banking). Σε περίπτωση λήξης της τραπεζικής 

αργίας τα ποσά θα επιστρέφονται αφού προηγουµένως θα έχει προσκοµισθεί η απαιτούµενη εγγυητική 

επιστολή.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  

περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  
• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας   
• Την εισήγηση της Προέδρου .  
 

               
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1.Στις περιπτώσεις διαγωνισµών που πρόκειται να διενεργηθούν οι συµµετέχοντες να µπορούν να 

υποβάλλουν, αντί της απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής, υπεύθυνη δήλωση µε πλήρη στοιχεία του 

συµµετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισµού, στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ο συµµετέχων ή ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρείας ότι: «Λόγω της τραπεζικής αργίας, σύµφωνα µε την από 28-06-2015 

Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου µε τίτλο «Τραπεζική Αργίας Βραχείας ∆ιαρκείας» (ΦΕΚ/Α/65/28-06-2015) 

όπως αυτή παρατάθηκε και ισχύει, θα προσκοµίσω χωρίς καµία όχληση εντός πέντε εργασίµων ηµερών από τη 

λήξη της τραπεζικής αργίας, την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής  όπως απαιτείται από τους όρους 

της διακήρυξης». 



2.Στις περιπτώσεις διαγωνισµών που έχουν διενεργηθεί και απαιτείται η προσκόµιση εγγυητική επιστολής καλής 

εκτέλεσης προτείνεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής των υπό σύναψη συµβάσεων µε την 

αντικατάσταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης από αντίστοιχο ποσό µετρητών πάνω από το όριο που 

προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρίες ή η εγγυοδοσία να γίνεται µέσω διαδικτυακής µεταφοράς 

ποσού (e-banking, web-banking). Σε περίπτωση λήξης της τραπεζικής αργίας τα ποσά θα επιστρέφονται αφού 

προηγουµένως θα έχει προσκοµισθεί η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή.   

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Η    Πρόεδρος  
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