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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                  
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    82 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας επιµορφωτικού σεµιναρίου για την εφαρµογή των 

διατάξεων του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ. Α΄44/11-01-2004 ) . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                            
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και  εισηγούµενος  το 1o  

θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση διενέργειας επιµορφωτικού σεµιναρίου για την εφαρµογή των 

διατάξεων του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ. Α΄44/11-01-2004 )»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση 

της  Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 

         Με την αριθµ. 77/2013   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κρίθηκε η διάθεση ποσού  3.000,00 ( τρεις  
χιλιάδες Ευρώ ) για την  πραγµατοποίηση επιµορφωτικού σεµιναρίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε θέµα :  
- « Στοχοθεσία και µέτρηση αποδοτικότητας προς προϊστάµενους Οργανικών µονάδων» σύµφωνα µε τις διατάξεις  

του Ν. 3230/2004, και  
- « Εφαρµογή ΚΑΠ – ∆ράση 4.1.1 Επιχειρησιακά προγράµµατα ∆ήµου , ∆/νσης ΚΕΠ , Τµήµα ΚΕΠ, Τµήµα 

Πρόνοιας , Τµήµα Αστικής κατάστασης Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού , ∆.νση Πολιτικής Προστασίας»  
     Προκειµένου να υλοποιηθεί   το παραπάνω σεµινάριο απαιτείται απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής  µε την 
οποία να εγκρίνεται :  
    Ο χρόνος  πραγµατοποίησης του σεµιναρίου  
    Το περιεχόµενο του σεµιναρίου  
     Η επιλογή των  εκπαιδευτών που θα συµµετέχουν στο σεµινάριο.   
    Για   τη λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής   σας γνωρίζουµε τα παρακάτω :  
      Χρόνος σεµιναρίων  
- Το πρώτο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί 13 και 14 Μαΐου 2013 και  
- Το δεύτερο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στις 23 και 24 Μάιου 2013  

Εισηγητές  
  -      Για το πρώτο σεµινάριο ο κ. Παναγιώτης Πασσάς ,  Προϊστάµενος Τµήµατος Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης µε διδακτική εµπειρία σε θέµατα στοχοθεσίας , και  



  -     Για το δεύτερο σεµινάριο ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος , Αντιπρόσωπος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την  πιστοποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε το σύστηµα ΚΑΠ   και Γενικός ∆/ντής  του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.  
      Ο  ∆ήµος   θα αναλάβει  τις παρακάτω δαπάνες :  
- Αποζηµίωση επιµορφωτών  
- ∆απάνες µετακίνησης  από Αθήνα – Κεφαλλονιά – Αθήνα ( Αεροπορικά εισιτήρια )  
- ∆απάνες διαµονής    στην Κεφαλλονιά ( φαγητό – ύπνος )  

Οικονοµική Υπηρεσία  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  επισηµαίνει τα παρακάτω: το θέµα αυτό πρέπει να απορριφθεί από όλα τα Μέλη της 
Επιτροπής γιατί το συγκεκριµένο σεµινάριο δεν έχει σκοπό την επιµόρφωση των υπαλλήλων για τον λόγο και τον 
οποίο ψηφίσαµε την 709/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (από ελλιπή ενηµέρωση)   ,αλλά είναι το πρώτο 
βήµα για τις επερχόµενες απολύσεις και διαθεσιµότητες  του προσωπικού. Η ∆ηµοτική Αρχή υλοποιεί κατά 
γράµµα την κυβερνητική πολιτική που στόχος της είναι οι απολύσεις εργαζοµένων  και   η  ιδιωτικοποίηση όλων 
των Υπηρεσιών του ∆ήµου  για τον λόγο αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
Την ίδια θέση   εκφράζει και ο κ. Σταύρος Γρηγορόπουλος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τον Ν  4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226/27-11-2011 
3) την 77/2013 απόφαση της . 
Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    

 
                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Καθορίζει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του σεµιναρίου µε θέµα:  « Στοχοθεσία και µέτρηση 
αποδοτικότητας» την 13 η Μαΐου 2013 ηµέρα  ∆ευτέρα και  την  14 η Μαΐου 2013 ηµέρα  Τρίτη µε 
εισηγητή τον αν. ∆/ντή ∆ιοικητικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Παναγιώτη 
Πασσά. 

2. Καθορίζει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του σεµιναρίου µε θέµα:   
 « Εφαρµογή ΚΑΠ – ∆ράση 4.1.1 Επιχειρησιακά προγράµµατα ∆ήµου , ∆/νσης ΚΕΠ , Τµήµα ΚΕΠ, Τµήµα 
Πρόνοιας , Τµήµα Αστικής κατάστασης Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού , ∆.νση Πολιτικής Προστασίας»  

            την  23 η Μαΐου 2013  ηµέρα Πέµπτη και 24 η Μαΐου 2013 ηµέρα Παρασκευή µε εισηγητή τον  κ. 
Νικόλαο  Μιχαλόπουλο , Αντιπρόσωπο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την  
πιστοποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε το σύστηµα ΚΑΠ   και Γενικός ∆/ντής  του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

3. Εγκρίνει την καταβολή  της   αποζηµίωσης , των   δαπανών µετακίνησης   από Αθήνα – Κεφαλονιά – 
Αθήνα ( αεροπορικά εισιτήρια ) και των  δαπανών  διαµονής στην Κεφαλονιά ( φαγητό – ύπνος )  των 
παραπάνω  επιµορφωτών  από τον Κ.Α 00.6073  του Προϋπολογισµού 2013 του ∆ήµου µε  τίτλο  
« ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια», σύµφωνα µε την 
709/2013  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας  και την 77/2013 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    
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Α∆Α        ΒΕΑΖΩΕ5-Φ2Γ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  16 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 19 η Απριλίου  
2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  83   / 2013 

              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός πληρεξούσιου  δικηγόρου  για εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου  
ενώπιον του  Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου  Αργοστολίου . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      
και ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ. 15912 / 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                        
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και  εισηγούµενος το 2 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός πληρεξούσιου  
δικηγόρου  για εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου  ενώπιον του  Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου  Αργοστολίου» , θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 18-04-
2013  αίτηση του πρώην ∆ηµάρχου Αργοστολίου  κ. Γεωργίου Τσιλιµιδού   που 
έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζω συνηµµένα το αρ Β12/8 Κλητήριο Θέσπισµα της Εισαγγελίας 
Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας για υπόθεση που αφορά την περίοδο που ασκούσα 
τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου Αργοστολίου και παρακαλώ να εγκρίνετε τον 
ορισµό του δικηγόρου κ. Θεοδωράτου Γεράσιµου να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου τις 26 Απριλίου. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου όπως παρακάτω: 
 Σύµφωνα µε το µε αριθ. Β12/8 κλητήριο θέσπισµα της κας. Εισαγγελέως 
Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας ο πρώην ∆ήµαρχος Αργοστολίου κ. Γεώργιος 
Τσιλιµιδός καλείται να εµφανισθεί στην δικάσιµο της 26.04.2013 ενώπιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου όπου κατηγορείται για το αδίκηµα 
της κατασκευής αυθαίρετου κτίσµατος κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 1 και 
3 του ΓΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ήτοι για αυθαίρετες εργασίες.  Ο πρώην 



∆ήµαρχος Αργοστολίου έχει υποβάλει στην Οικονοµική Επιτροπή την αριθµό 
πρωτοκόλλου 16296/18.04.2013 αίτησή του προκειµένου ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
να του παρέχει νοµική κάλυψη κατά την εκδίκαση της ως άνω ποινικής υπόθεσης 
και να εγκρίνει τον ορισµό του κ. Γεράσιµου Θεοδωράτου δικηγόρου Κεφαλληνίας. 
 Επειδή ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται να παράσχει στον πρώην δήµαρχο 
Αργοστολίου νοµική κάλυψη κατά την εκδίκαση της ποινικής αυτής υπόθεσης 
(άρθρο 244 του ν. 3852/2010) και µέχρι των νόµιµων ορίων αµοιβών όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 Επειδή κωλύοµαι να παραστώ κατά την ανωτέρω δικάσιµο και να 
εκπροσωπήσω τον πρώην ∆ήµαρχο Αργοστολίου ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε σύµφωνα και µε 
την από 18.04.2013 επιστολή του κ. Τσιλιµιδού τον ορισµό του κ. Γεράσιµου 
Θεοδωράτου δικηγόρου Κεφαλληνίας προκειµένου να παραστεί κατά την δικάσιµο 
της 26.04.2013 καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον κ. Γεώργιο 
Τσιλιµιδό κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης σύµφωνα µε το µε αριθµό 
Β12/8 κλητήριο θέσπισµα της κας. Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι η παράταξή του είχε διαφωνήσει  µε  την 
λήψη δανείου  για την αγορά του κτιρίου της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος από 
τον πρώην  ∆ήµο  Αργοστολίου χρεώνοντας στην συνέχεια για την εξόφλησή του 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ από την όλη διαδικασία. 
Την ίδια άποψη εκφράζει και ο κ. Σταυρός Γρηγορόπουλος. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας 
και ∆ικαιοσύνης. 
Την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
 
 
                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
1. Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο  να παραστεί κατά 
την δικάσιµο της 26.04.2013 καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο ενώπιον 
του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον κ. 
Γεώργιο Τσιλιµιδό κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης σύµφωνα µε το µε 
αριθµό Β12/8 κλητήριο θέσπισµα της κας. Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών 
Κεφαλληνίας. 
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει 
της  ισχύουσας  ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και 
Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                             Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 



                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Α∆Α: ΒΕΑ8ΩΕ5-ΦΕΞ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  16 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 19 η Απριλίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  84   / 2013 
              
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Ορισµού δικηγόρου Πατρών κ. ∆ηµητρίου   Γιαννακού. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13.00 το πρωί    
, συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 15912 / 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το 3 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής «Έγκριση Ορισµού δικηγόρου Πατρών κ. ∆ηµητρίου   
Γιαννακού.» , την  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

Στις 08.03.2013 είχε οριστεί να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου  Πατρών η από 

05.02.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) 

της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕ∆Ε) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. 

ΛΕΠΙ∆ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.λ.π..  Λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς µε την µε αριθµό 36/2013 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ανέθεσε στον δικηγόρο 

Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο ως πληρεξούσιος δικηγόρος και να 

παρασταθεί κατά την ανωτέρω δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 



 Επειδή η υπόθεση αυτή κατά την ανωτέρω δικάσιµο αναβλήθηκε κατόπιν αιτήµατος της 

αιτούσας την αίτηση ασφαλιστικών συµπράξεως µελετητών και προσδιορίσθηκε νέα δικάσιµος αυτής 

η 19η Απριλίου 2013. 

 Επειδή η εντολή που είχε δοθεί από την Οικονοµική Επιτροπή αφορούσε µόνο την δικάσιµο 

της 8ης Μαρτίου 2013 σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον ορισµό  του δικηγόρου Πατρών κ. ∆ηµήτρη 

Γιαννακού ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την παράστασή του ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 19ης Απριλίου 2013 κατά την εκδίκαση της από 

05.02.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) 

της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕ∆Ε) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑ-ΚΟΠΟΥΛΟΣ – 

Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.λ.π..   

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια θέση που είχε εκφράσει και στη 
36/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως εξής: 
: Η ανάγκη για ολοκληρωµένη διαχείριση των λυµάτων το 2013 δεν µπορεί να µπαίνει στην ζυγαριά ή 
στην µέγγενη της επιλεξιµότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το µοντέλο που επιβάλει η 
«σύγχρονη» καπιταλιστική ανάπτυξη και οι προτεραιότητες που δίνει στην ενίσχυση της κερδοφορίας 
του µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων εις βάρος της κάλυψης των λαϊκών αναγκών.  
Είναι προκλητικό να µιλάνε για υγεία, ασφάλεια και τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα να βγάζουν 
εκτός Βιολογικού καθαρισµού της Λειβαθούς το 60% των χωριών. Να κλείνουν τα µάτια και να µην 
εντάσσουν τα εκτός σχεδίου.   
Να προωθούν τον κοστοβόρο και µε περιβαλλοντικά ερωτηµατικά ένα Βιολογικό, αντί των τριών 
µικρότερων. Να ρίχνουν τα λήµµατα στην περιοχή της θάλασσας του Λουρδά µε ότι συνέπειες µπορεί 
να έχει, αντί να υπάρχει παραπέρα επεξεργασία και χρησιµοποίηση τους για άλλες δραστηριότητες 
όπως πχ άρδευση. 
Αντί να γίνει υπόθεση του λαού και να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω, τα έχουν αποφασίσει σε 
διάλογο µε τις µεγάλες εταιρείες µελετών και κατασκευών.  
 
Επί του θέµατος της δικαστικής προσφυγής εµείς εκτιµούµε ότι εντάσσεται στον πόλεµο µεταξύ των 
επιχειρηµατικών οµίλων που σφάζονται την µια µέρα µεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την δουλειά 
και την άλλη µέρα µπορούν να βρίσκονται και µαζί ως συµπράττοντα επιχειρηµατικά σχήµατα. Αυτή η 
διαδικασία µόνο όφελος δεν έχει να φέρει για τον λαό, αλλά ούτε την γρήγορη, ασφαλή ολοκλήρωση 
του έργου. 
Νοµίζουµε ότι όπως έρχεται το θέµα χωρίς νοµική υποστήριξη –ως επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής- της 
οικονοµικής επιτροπής, για να µπορέσει να απαντήσει τεκµηριωµένα και συγκροτηµένα απέναντι στην 
οργανωµένη νοµική διένεξη των επιχειρηµατικών οµίλων, δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε να 
µπορέσουµε να έχουµε µια τεκµηριωµένη άποψη για το τι ακριβώς συµβαίνει.  
Υπάρχουν παραλείψεις και ευθύνες του ∆ήµου όσο αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση; 
Υπάρχουν ζητήµατα που έπρεπε να απαντηθούν και δεν έγινε ενώ έπρεπε; Γιατί δεν έγινε  νοµική -µαζί 
µε την τεχνική- απάντηση  απέναντι επί της ουσίας της δικαστικής προσφυγής; 
Η ευθύνη για την όποια εµπλοκή του έργου στα γρανάζια της διένεξης µεταξύ των επιχειρηµατικών 
οµίλων ανήκει στην ∆ηµοτική αρχή και έχει αναφορά και στο αστικό νοµικό πλαίσιο που δίνει την 
δυνατότητα στις εταιρείες να αλωνίζουν, µπλοκάροντας διαδικασίες, για την εξυπηρέτηση των δικών 
τους συµφερόντων.  



Αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι τα µονοπώλια, µόνο παρασιτικό ρόλο µπορούν να παίξουν. 
Αποδεικνύεται επίσης ότι µόνο ένας ενιαίος φορέας κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια µιας 
οικονοµίας, όπου τα βασικά µέσα παραγωγής θα είναι εργατική-λαϊκή ιδιοκτησία, µπορεί να 
διασφαλίσει ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε αποκλειστικό κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.  
 
Εµείς ζητάµε την άµεση κατασκευή του Βιολογικού και δεν παίρνουµε µέρος στο παιχνίδι των 
επιχειρηµατικών οµίλων ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ από την διαδικασία. 
Την ίδια θέση εκφράζει και ο κ. Γρηγορόπουλος και ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας. 
 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
 
  

 
                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
 
1. Ορίζει τον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό  ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την παράστασή του ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στην δικάσιµο της 
19ης Απριλίου 2013 κατά την εκδίκαση της από 05.02.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2013 αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων (άρθρο 5 Ν. 3886/2010) της συµπράξεως µελετητών «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  
- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕ∆Ε) Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
–ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑ-ΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε.» που εδρεύει στην Πάτρα και 
εκπροσωπείται νόµιµα κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.λ.π..  
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  
ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Α∆Α: ΒΕΑ8Ω3Ε5-ΣΜΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   85 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδοστρώµατος ∆ηµοτικής οδού  

στην θέση ΑΓΡΙΛΟΣ  Βλαχάτων». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                               
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

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

4ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδοστρώµατος 

∆ηµοτικής οδού στην θέση ΑΓΡΙΛΟΣ Βλαχάτων».»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2013  που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται το έργο µε τον παραπάνω  τίτλο   προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.000,00 ευρώ, 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 τουάρθρου4τουΝ.1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 



εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
Τέλος θέτει υπόψη της Επιτροπής τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό  και την Τεχνική Έκθεση της 
αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 
 
                                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα  ως συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκ/κων έργων … της ∆/νσης Τ.Υ. του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, αφορά την βελτίωση  του  οδοστρώµατος της ∆ηµοτικής οδού στη θέση Αγρίλος  

Βλαχάτων.  

•   Οι εργασίες  πού  προβλέπονται να  εκτελεσθούν είναι : η  καθαίρεση  του  παλαιού  

φθαρµένου  οδοστρώµατος µε  την  φορτοεκφόρτωση  και  την  µεταφορά  των  προϊόντων  

εκσκαφών , η προµήθεια  µεταφορά και  διάστρωση  ορυκτού  υλικού  υπόβασης , και  η 

προµήθεια  και  διάστρωση 40,00 κ.µ σκυροδέµατος  C16/20.    

Το  συνολικό κόστος  των  εργασιών ανέρχεται  στο  ποσό των 4.878,05€ και η  απαιτουµένη 

πίστωση στο ποσό των 6.000,00 € µε  το  ΦΠΑ. 

  Το έργο δύναται  να  εκτελεσθεί µε  απευθείας  ανάθεση σύµφωνα  µε το       άρθρο 15 του Π∆ 
171/87.  

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΟΣ ΒΛΑΧΑΤΩΝ   
          
  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

∆απάνη (Ευρώ) 
α/α Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Αρθρου 

A.T. 
Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Μερική 
∆απάνη 

Ολική 
∆απάνη 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ηµιβραχώδες  

Ο∆Ο Α-2 1 Ο∆Ο-
1123Α 

m3 36 3,55 127,80   

  Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 127,80 127,80 

  2. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου 
πάχους 0,10 m 

Ο∆Ο Γ-
1.2 

8 Ο∆Ο-
3111.Β 

m2 250 1,39 347,50   

  Σύνολο 2. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 347,50 347,50 

  4. ΤΕΧΝΙΚΑ 



 
 
 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι κ. 
Στυλιανός Θεοφιλάτος  που εδρεύει στο Ληξούρι µε  ΑΦΜ: 036743563  , ∆ΟΥ: Ληξουρίου  η αµοιβή του 
οποίου κατά την προσφορά  ποσού  4.878,05 (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), ανέρχεται στο ποσό των 
6.000,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ) 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αµοιβή 
του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την 
ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Σταυρός Γρηγορόπουλος ψηφίζουν µε  επιφύλαξη το θέµα γιατί οι εν 
λόγω εργασίες γίνονται µε απευθείας ανάθεση και όχι µε  πρόχειρο διαγωνισµό.  
και αφού έλαβε υπόψη :  
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την παραπάνω προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου 
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους και την 706/2013 ανάληψη 
υποχρέωσης. 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα 
C16/20 

Ο∆Ο Β-
29.3.1 

13 Ο∆Ο-
2532 

m3 40 94,20 3.768,00   

  Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 3.768,00 3.768,00 

  Σύνολο οµάδων εργασιών               4.243,30 

  Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18,00 %)                 

  Άθροισµα               4.243,30 

  Απρόβλεπτα (15%)               634,75 

  Άθροισµα               4.878,05 

  Σε µεταφορά                 

  Σε µεταφορά               0,00 

  Πρόβλεψη αναθεώρησης                 

  Άθροισµα               4.878,05 

  Φ.Π.Α. (23%)               1.121,95 

  Γενικό Σύνολο               6.000,00 

          
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 1/4/13     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
                  ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ     ΠΑΝΑΓΗΣ  ∆ΕΛΑΚΑΣ   



 
 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ψηφίζει Πίστωση  6.000,00    Ευρώ σε βάρος του ΚΑ  30.7333.111  του προϋπολογισµού του έτους 
2013  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
2. Αναθέτει µε απευθείας ανάθεση την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδοστρώµατος ∆ηµοτικής  

οδού στην θέση ΑΓΡΙΛΟΣ  Βλαχάτων». όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής  

υπηρεσίας του ∆ήµου, στον  κ  Στυλιανό Θεοφιλάτο  που εδρεύει στο Ληξούρι µε  ΑΦΜ: 036743563  

 αντί ποσού 6.000,00 µε Φ.Π.Α . 

3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι (20) ηµερών  από την υπογραφή της σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί  του προϋπολογισµού της µελέτης. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Α∆Α : ΒΕΑ8ΩΕ5-8 Ε3        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   86  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                    
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

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

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013»Έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

730 17/04/2013 15.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Αργοστολίου). 20.6641 114.836,73 

731 17/04/2013 10.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Λειβαθούς). 20.6641 99.836,73 

732 17/04/2013 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
ΟΜΑΛΩΝ) 20.6641 99.836,73 

733 17/04/2013 15.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Παλικής) 20.6641 84.836,73 

734 17/04/2013 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Ερίσου). 20.6641 82.836,73 

735 17/04/2013 3.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Σάµης) 20.6641 79.836,73 

736 17/04/2013 15.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Ελειού Πρόννων) 20.6641 64.836,73 

737 17/04/2013 15.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων (∆Ε 
Πυλάρου). 20.6641 49.836,73 

738 17/04/2013 21.900,00 
Προγραµµατική σύµβαση µε νέα 
∆ηµοτική Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ). 00.6737.02 862.588,82 

739 17/04/2013 9.911,20 

Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & 
Β/βάθµιας εκπ/σης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση ΥΠΕΣ). 15.6162.01 120.868,80 

740 17/04/2013 490,77 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, 
ΦΑΞ κ.λ.π.). 10.7135.00 9.225,09 

741 17/04/2013 350,55 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού . 10.6265 9.649,45 

742 17/04/2013 10.630,23 

Μελέτη αποχέτευσης Αγίας 
Ευφηµίας.(ΣΑΜΠ ΚΑ 
2002ΜΠ02230034 )- 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές 
εργασίες Αγωγού µεταφοράς λυµάτων  
στο ΒΙΟΚΑ Σάµης  25.7412.21 4.555,81 

743 17/04/2013 1.050,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός . 10.7133 8.950,00 
744 17/04/2013 202,40 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10.7133 8.747,60 

745 17/04/2013 306,09 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
(ΚΗΥ 5880). 10.6253 7.640,05 

746 17/04/2013 1.036,00 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
(ΚΗΥ5873, ΚΗΥ5867,ΚΗΙ4416 
ΚΗΙ4914). 10.6253 6.604,05 

747 17/04/2013 4.195,86 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ). 20.6672 931,99 

748 17/04/2013 4.350,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) . 20.6264 11.259,70 

749 17/04/2013 2.829,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 20.6264 8.430,70 



προπληρωµής ). 

750 17/04/2013 7.628,70 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ρνταλµάτων προπληρωµής ). 20.6671 16.085,00 

751 17/04/2013 1.205,40 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ). 20.6264 7.225,30 

752 17/04/2013 205,65 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ). 20.6672 726,34 

753 17/04/2013 3.690,00 

Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για 
οικονοµικό έλεγχο ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.(∆ιαχειριστικός έλεγχος 
πρώην ∆. Πυλαρέων). 00.6162.00 11.310,00 

754 17/04/2013 246,00 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[ΑΠΟΦΑΣΗ  
∆Σ:24/2013] 00.6463 3.071,36 

756 18/04/2013 13.161,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 70.6162.16 4.839,00 

757 18/04/2013 13.161,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 70.6162.17 3.839,00 

758 18/04/2013 6.580,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 70.6162.18 10.419,50 

759 18/04/2013 6.580,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 70.6162.19 3.419,50 

760 18/04/2013 6.580,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόνων 70.6162.20 11.419,50 

761 18/04/2013 19.741,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 70.6162.21 15.258,50 

762 18/04/2013 227,67 
Aσφάλιστρα φορτηγών και 
µεταφορικών µέσων ΚΗΙ 8948 20.6253 10.873,34 

772 18/04/2013 4.000,00 

Χορήγηση επιδότησης αγοράς ή 
ανέγερσης πρώτης κατοικίας σε 
προβληµατική περιοχή ( ΠΟΕ )  80.8117.32 19.000,00 

773 18/04/2013 4.000,00 

Χορήγηση επιδότησης αγοράς ή 
ανέγερσης πρώτης κατοικίας σε 
προβληµατική περιοχή ( ΠΟΕ )  80.8117.32 19.000,00 

774 18/04/2013 4.000,00 

Χορήγηση επιδότησης αγοράς ή 
ανέγερσης πρώτης κατοικίας σε 
προβληµατική περιοχή ( ΠΟΕ )  80.8117.32 19.000,00 

775 18/04/2013 4.000,00 

Χορήγηση επιδότησης αγοράς ή 
ανέγερσης πρώτης κατοικίας σε 
προβληµατική περιοχή ( ΠΟΕ )  80.8117.32 19.000,00 

72  70.052,92 
Σύµβαση για  αστική συγκοινωνία µε 

το ΚΤΕΛ 80.8113.13 0,00 

785 18/04/2013 3.000,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλίων 

∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. 70.6279.16 9.000,00 

786 18/04/2013 6.789,60 
Επισκευές –βελτιώσεις Η/Μ 

εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10.7331.05 3.210,40 
787 18/04/2013 229.065,05 Απόδοση σε ΦΟΣ∆Α δόση Απριλίου 00.6737.01 1.832.520,48 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
Οι κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Σταύρος  Γρηγορόπουλος ψηφίζουν  τις παρακάτω προτάσεις:  
742-753-754 -772-773-774 και 775 . 
και αφού έλαβε υπόψη : 
 



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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 
 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

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

 

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



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   87  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης    ένδικου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου.          

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                  
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

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

προϊστάµενο    ,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης    ένδικου  

µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

           H  εταιρία  «Ανέστης Αραµπατζής ΑΕΒΕ»  µε την από 31-1-2012 αγωγή της ζητούσε να της 

καταβάλουν ποσό 14.199,64 ευρώ ως οφειλή ετών 2009 και 2010 του πρώην ∆ήµου Παλικής που 

αφορούσαν αγορά µηχανηµάτων και ανταλλακτικών. 

        Η υπόθεση συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου στις 30-11-2012 και µε την υπ’ αριθ. 

36/2013 απόφαση του το Ειρηνοδικείο  έκανε δεκτή την ως άνω αγωγή σύµφωνα µε την επικουρική 

βάση δηλ. τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. 

        Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 12-4-2013.  

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

όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων. 

       Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του 

ένδικου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης και να µου  χορηγήσει  σχετική εντολή  

κατάθεσης και  παράστασης ενώπιον του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφ/νίας κατά τη συζήτηση της 

έφεσης όποτε αυτή οριστεί  ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 



 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οi κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  και Σταυρος  Γρηγορόπουλος δηλώνουν ότι  ΑΠΕΧΟΥΝ της ψηφοφορίας γιατί δεν 
υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα.  
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

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

1. Tην άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 36/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Κεφαλληνίας. 

2. Χορηγεί   σχετική εντολή  της κατάθεσης και  παράστασης ενώπιον του Μονοµελούς  
Πρωτοδικείου Κεφ/νίας κατά τη συζήτηση της έφεσης όποτε αυτή οριστεί  ή σε οποιαδήποτε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου. 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



                                                                                 Α∆Α: ΒΕΑ8ΩΕ5-ΤΟ2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   88  / 2013 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια νερού , µπύρας, 

ποτών και αναψυκτικών για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος  το 3o  θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια νερού , µπύρας, 

ποτών και αναψυκτικών για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού.»Έθεσε υπόψη 

της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΠΥΡΑΣ,ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ ΓΥΑΛΟΥ. 

Σήµερα   12/4/2013 ηµέρα Παρασκευή και  ώρα 10.30 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή 

ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 66/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

αποτελούµενη από τους: 

1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος. 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείο Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 10:00 π.µ έως 10.30 π.µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια νερού,µπύρας, 
αναψυκτικών και ποτών για την λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού. 
Τις 10.35 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον υπάλληλο 
του πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Γεώργιο Μπεκατώρο προκειµένου να ενηµερωθεί για 



το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10.30 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  
πρωτοκολληθεί  καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά 
1  Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα δικαιολογητικά  παρουσία 
του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της 
διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και αναλυτικά : 
1. Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  2,88 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  
2.107,23 ευρώ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 

Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  13845/2-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη 
χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ 

2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Την    παραπάνω προσφορά. 
5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 2,88 % επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης όπου  οι ενδεικτικές τιµές ήταν χαµηλότερες από την µέση τιµή της αγοράς. 

6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την προµήθεια ειδών νερού, µπύρας, αναψυκτικών και 
ποτών για την λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για την εύρυθµη λειτουργία 
τους  και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο 

κόστος εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια ειδών νερού,µπύρας, αναψυκτικών και ποτών για την 
λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για τον δήµο Κεφαλλονιάς 
1.  Τον Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  2,88 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης 
ήτοι  2.107,23  ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  70.892,77 ευρώ. 

Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  και αφού 
έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  13845/2-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου 

                 3) τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
         4)  τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ. 

                 5) το παραπάνω Πρακτικό  της αρµόδιας Επιτροπής : 
 
 
 
                                ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια νερού , µπύρας, 

ποτών και αναψυκτικών για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού. 
 

2.  Ανακηρύττει ως µειοδότη του  Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του 
ΕΚΠΟΤΑ    τον κ. Λιγνό ∆ιονύσιο  και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  2,88 % επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης ήτοι  2.107,23  ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  70.892,77 ευρώ. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                        Α∆Α: ΒΕΑΖΩΕ5-ΕΒΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    89 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια  ειδών 

παντοπωλείου. Αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου 

και Πλατύ –Γυαλιού.   

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                       
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                           
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

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

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια  ειδών 

παντοπωλείου. Αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου και Πλατύ 

–Γυαλιού.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ ΓΥΑΛΟΥ.  

   Σήµερα   12/4/2013 ηµέρα Παρασκευή και  ώρα 9.30 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 66/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείο Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 9.30 π.µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ειδών Παντοπωλείου, 
Αρτοποιϊας, Ζαχαροπλαστικής για την λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού. 
Τις 9.35 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον υπάλληλο του 
πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Γεώργιο Μπεκατώρο προκειµένου να ενηµερωθεί για το 



πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 9.30 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  
πρωτοκολληθεί  καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  
1  Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα δικαιολογητικά  παρουσία 
του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της 
διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και αναλυτικά : 
1. Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  4,23 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  
3.091,66 ευρώ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 

       Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  13457/2-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη 
χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Την    παραπάνω προσφορά. 
      5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 4,23 % επί του προϋπολογισµού της   
           µελέτης όπου  οι ενδεικτικές τιµές ήταν χαµηλότερες από την µέση τιµή της αγοράς. 

6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την προµήθεια ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιϊας, 
Ζαχαροπλαστικής για την λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για την εύρυθµη 
λειτουργία τους  και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο  

      κόστος εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
                                                        ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιϊας, 
Ζαχαροπλαστικής για την λειτουργεία των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς  
1.  Τον Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  4,23 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης 
ήτοι  3.091,66 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  69.908,34 ευρώ. 

 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ.  κ. Ανδρέας Ζαπάντης και Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνουν  ότι ψηφίζουν τις παρακάτω προτάσεις 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:  
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  13457/2-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 
3) τις   διατάξεις  του Ν. 2286/95 
4) tις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

                       Και τo  παραπάνω  Πρακτικό   της αρµόδιας  Επιτροπής  :    
 
                                  ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου. 
Αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής για την λειτουργία των κυλικείων παραλιών Μύρτου και Πλατύ –Γυαλιού.   

 
 2.  Ανακηρύττει ως µειοδότη του  Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του 
ΕΚΠΟΤΑ    τον Λιγνό  ∆ιονύσιο  και ΣΙΑ Ο.Ε. µε  έκπτωση  4,23 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης 
ήτοι  3.091,66 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  69.908,34 ευρώ.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                           Α∆Α:  ΒΕΑΖΩΕ5-Ζ0Γ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   90  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός συµβολαιογράφου για την σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης 

µίσθωσης αγροτικής εκτάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου 

αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ∆.Ε Πυλαρέων –Τ.Κ Ποταµιανάτων» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 15912/ 16-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                       Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Σαµούρης Σπυρίδων   
4.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                        Γαλάτης Άγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                           Ζαπάντης Ανδρέας                                         
6. Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος)                                                                    
 

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

το 5o  θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός συµβολαιογράφου για την σύνταξη συµβολαιογραφικής 

 πράξης µίσθωσης αγροτικής εκτάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων  

στο αθλητικό κέντρο ∆.Ε Πυλαρέων –Τ.Κ Ποταµιανάτων»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 

 εισήγηση της προϊστάµενης της  ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Αικατερίνης Ποδάρα  που έχει ως εξής: 

• Σύµφωνα µε την µε αριθ.121/ 2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
έχει γίνει ορισµός της συµβολαιογράφου της κ. Στάµω Τσιλιµιδού για την σύνταξη 
συµβολαιογραφικής πράξης παράτασης ∆ωρεάς παραχώρησης της χρήσης για τουλάχιστον 
20 έτη από την Ι.Μ Θεµάτων, στην τοπική Κοινότητα Μακρυωτικών της ∆.Ε. Πυλαρέων του 
∆. Κεφαλονιάς για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτηρίου αποδυτηρίων στο 
αθλητικό κέντρο ∆.Ε. Πυλαρέων - Τ.Κ. Ποταµιανάτων», του ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο 
έχει ενταχθεί  στο Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Τα απαιτούµενα στοιχεία από πλευράς ∆ήµου (τοπογραφικό διάγραµµα κλπ) για την σύνταξη της 
ανωτέρω συµβολαιογραφικής πράξης εστάλησαν στην κ. Στάµω Τσιλιµιδού.                                    



  Εν παραλλήλω είχε ζητηθεί και  η έγκριση της σχετικής απόφασης παράτασης παραχώρησης του 
Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου  Θεµάτων από την Ιερά Συνοδό της Εκκλησίας 
της Ελλάδος.  

Σύµφωνα µε τα παρακάτω συνηµµένα πιστά φωτοαντίγραφα: 

1. το υπ’ αριθµ. 257/3-12-2012 πρακτικό του Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου  
Θεµάτων και  

2. το υπ’ αριθµ. 142/311/12-2-2013 έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά µε 
την εικοσαετή παράταση παραχώρησης της αγροτικής εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, υπό την προϋπόθεση καταβολής ελαχίστου συµβολικού τιµήµατος.  

3. Το ύψος του προαναφερθέντος συµβολικού τιµήµατος καθορίζεται σύµφωνα µε το αρ. 258/21-2-2013 
πρακτικό Ηγουµενοσυµβουλίου της Ιεράς Μονής Υπ. Θεοτόκου Θεµάτων στο σταθερό ποσό των 500€ 
ετησίως. 

  Σύµφωνα µε τα παραπάνω ελήφθη  η µε αρ.61/ 2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης της αγροτικής 
εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στη θέση «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής 
Θεµάτων µε σταθερό µίσθωµα 500€ ετησίως.  

Σας στέλνουµε συνηµµένα την µε αρ.61/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για τον 
ορισµό συµβολαιογράφου σύνταξης συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης της αγροτικής εκτάσεως 8,5 
στρεµµάτων στη θέση «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής Θεµάτων µε σταθερό 
µίσθωµα 500,00 € ετησίως.  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Σταύρος  Γρηγορόπουλος  προτείνουν την απαλλοτρίωση του οικοπέδου και 
ψηφίζουν την πρότασή τους.  
και αφού έλαβε υπόψη : 
 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το υπ’ αριθµ. 142/311/12-2-2013 έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
3) την µε αρ. 61/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                       Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Ορίζει την συµβολαιογράφο κ. Στάµω Τσιλιµιδού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την  

σύνταξη της  συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς της αγροτικής 
εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων στη θέση «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταµιανάτων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής 
Θεµάτων µε σταθερό µίσθωµα 500,00 € ετησίως.  

      2.     Η αµοιβή της κ. Στάµω Τσιλιµιδού ορίζεται σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 100692/2009 (ΦΕΚ 
1487/23.07.2009 τεύχος Β’): Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων. 

          Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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


