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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                      
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  262  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                     
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                              
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

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

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

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

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

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1919 22/10/2013 710,69 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων[Α] 10. 6612 8.727,15 
2091 18/11/2013 4.901,55 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 4.155,32 
2092 18/11/2013 799,50 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 4.155,32 
2103 19/11/2013 1.668,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  20.6682.03 2.487,32 

2104 19/11/2013 3.035,00 
Προµήθεια Λαµπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού για ∆.Ε. 
Παλικής  20.6682.06 11.965 

2105 19/11/2013 2.540,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) (∆.Ε. Ελειού Πρόνων) 20.6682.02 371,96 

2106 19/11/2013 1.499,55 
Προµήθεια Λαµπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού για ∆.Κ. 
Οµαλών  20.6682.09 3.500,45 

2119 20/11/2013 287,50 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 2.199,82 
2122 20/11/2013 528,90 Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών Κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων  10. 7331.16 3.450,20 

2135 25/11/2013 2.214,00 
Εργασίες  καθαρισµού ρεµάτων - οχετών-αποκατάστασης 
χώρων  εναπόθεσης σκουπιδιών  ( Πολιτική προστασία ) 70.6279.10 21.786,00 

2136 26/11/2013 2.238,60 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και 
λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Παλικής 70.6279.21 7.761,40 

2137 26/11/2013 56,58 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[Χ.ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΟΡΙΣΘΕΙΣ 
ΜΕ 106/2013 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ] 00. 6116 125,23 

2138 26/11/2013 999,85 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ - Λοιπές προµήθειες 
(υλικά -εργαλεία) 35. 6699 10.977,76 

2139 26/11/2013 147,23 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 20. 6262 2.898,87 

2140 26/11/2013 59,42 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Λοιπές 
προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 10.918,34 

2141 26/11/2013 147,60 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση 
παιδικών χαρών 35. 7332.01 19.618,62 

2142 26/11/2013 147,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 2.751,27 

2143 26/11/2013 147,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 2.603,67 

2144 26/11/2013 147,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 2.456,07 

2145 26/11/2013 55,35 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 2.400,72 

2146 26/11/2013 147,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 2.253,12 

2147 26/11/2013 270,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 10. 6615 4.730,00 

2148 26/11/2013 61,52 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Λοιπές προµήθειες  υλικά 
εργαλεία 20. 6699 144,34 

2149 26/11/2013 200,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Συντήρηση και επισκευή 
σκευών , επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 10. 6265 4.847,84 

2150 26/11/2013 221,40 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Προµήθεια πινακίδων   
τροχαίας  και λοιπών ειδών σήµανσης και ασφαλείας κ.λ.π 30. 7135.05 17.978,60 

2151 26/11/2013 120,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Προµήθεια λοιπού υλικού 20.6654.00 5.819,42 
2152 26/11/2013 124,92 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΣΣΟΥ - Προµήθεια λοιπού υλικού 20. 6654.00 5.694,50 

2153 26/11/2013 34,85 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ -  - Λοιπές 
προµήθειες  υλικά εργαλεία 20. 6699 109,49 

2154 26/11/2013 595,94 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - Λοιπές 
προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 10.322,40 

2155 26/11/2013 184,50 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 20. 6262 2.068,62 



 

2186 29/11/2013 1.512,90 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά  10.7134.00 5.937,63 

2206 02/12/2013 61,50 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών 
Νεκροταφείων 45.7336.01 23.077,50 

2207 02/12/2013 147,60 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - 
στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.287,90 

2208 02/12/2013 123,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - 20.7336.16 15.287,90 

έργων) 

2156 26/11/2013 184,50 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 20. 6262 1.884,12 

2157 27/11/2013 215,25 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤ/ΩΝ,κ.λ.π.],τιµ.5445/25-
11-2013[ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ] 10. 6462 2.899,85 

2158 27/11/2013 260,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 6.846,09 
2161 28/11/2013 115,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 10.207,40 

2162 28/11/2013 984,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών κτιρίων 
Τοπικών Κοινοτήτων (Καµιναράτων) 10. 6261.02 16.915,90 

2163 29/11/2013 112,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων  (ΚΕΜ 154, ΚΕΗ690) 10. 6253 10.249,53 
2164 29/11/2013 110,70 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (Πρόνοια) 10. 6264 3.366,71 
2165 29/11/2013 1.100,00 Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια 35.7135.03 13.900,00 

2166 29/11/2013 57,00 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων  ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 00. 6111 3.585,19 

2167 29/11/2013 37,00 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 00. 6111 3.585,19 

2168 29/11/2013 16,00 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων  ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 00. 6111 3.585,19 

2169 29/11/2013 4,99 Μεταφορές εν γένει  ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 10. 6414 9.760,07 

2170 29/11/2013 50,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων  ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 10. 6613 4.965,89 

2171 29/11/2013 6,00 
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου  ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝ 10. 6614 9.628,13 

2172 29/11/2013 50,00 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης  
ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΚΩΝ 00.6821 115,63 

2173 29/11/2013 344,40 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ (Γρ. Κίνησης , Ληξ. 
∆.Ε. Παλικής) 10. 6611 3.845,37 

2174 29/11/2013 55,35 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων (Τ.Π.Ε.) 10. 6672 4.248,93 

2175 29/11/2013 481,72 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  ΚΩΝ 00. 6221.00 5.429,42 

2177 29/11/2013 14.944,50 
Προµήθεια αδρανών υλικών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 2012-2013) 

30. 7333. 
163 55,50 

2178 29/11/2013 4.981,50 
Προµήθεια αδρανών για συντήρηση αγροτικού δικτύου 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  (ΣΑΤΑ 2012-2013) 

30. 7333. 
167 18,50 

2179 29/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων  ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6641 127.584,88 

2180 29/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων  ∆. Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20. 6641 127.584,88 

2181 29/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ 20. 6641 127.584,88 

2182 29/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε.  ΠΑΛΙΚΗΣ 20. 6641 127.584,88 

2183 29/11/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων  ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 20. 6641 127.584,88 

2184 29/11/2013 32,57 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 4.933,32 



στερεών αποβλήτων 

2209 02/12/2013 147,60 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - Αποκοµιδή βαρέων υλικών - 
στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.287,90 

2210 02/12/2013 147,60 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών 
Νεκροταφείων 45.7336.01 23.077,50 

2211 2/12/2013 141,45 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - Βελτίωση - συντήρηση 
κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς   30.7336.01 8.405,18 

2212 2/12/2013 85,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - Εργασίες Επισκευής & 
συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 10.6261.02 16.830,90 

2213 2/12/2013 147,60 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ - ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών 
Νεκροταφείων 45.7336.01 23.077,50 

 

 

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

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει όλες τις  προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων των ΠΑΓΙΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  και την 2186/2013  πρόταση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                  Α∆Α: ΒΛ0ΧΩΕ5-900             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  263  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 107/2013 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                  
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                     
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                           
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                       
 

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

  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 107/2013 απόφασης  

Μονοµεκούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

 Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

  

Την 6 η 
Ιουνίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 

15.03.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 65/2010 αγωγή των α) Βασιλική Αντζουλάτου του Γερασίµου, β) 

Σταύρου Παπαδάτου του Χριστοδούλου και γ) Ιουλίας ∆όριζα του Λεωνίδα κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ως καθολικού διαδόχου του πρώην δήµου Σάµης.  Με την ως άνω αγωγή οι ενάγοντες επικαλούµενοι 

ότι, αν και τυπικά προσελήφθησαν από την πρώην ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού Αναψυχής και 

Πολιτισµού Σάµης απασχολούνταν στην πραγµατικότητα στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Σάµης 

– Ν.Π.∆.∆.» καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε αλλεπάλληλες ανανεούµενες 

συµβάσεις εργασίας οι οποίες τοις τύποις, καταρτίστηκαν ως ορισµένου χρόνου, στην ουσία όµως ήταν 

µια ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου, δοθέντος ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ζητούσαν α) να αναγνωρισθεί ότι οι αρχικές συµβάσεις και οι µετέπειτα 

ανανεώσεις και παρατάσεις τους συνιστούν µια ενιαία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, και β) να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να αποδέχεται στο µέλλον τις προσηκόντως προσφερόµενες 

υπηρεσίες τους, καταδικαζόµενο για κάθε µέρα άρνησής του, αφ’ ης του επιδοθεί η απόφαση επί της 

αγωγής, σε χρηµατική ποινή ύψους 300 ευρώ.  Ζητούσαν επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά 

εκτελεστή ως προς το καταψηφιστικό αίτηµά της.  Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 



107/2013 απόφαση του  Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία  : α) καταργήθηκε η δίκη 

ως προς την πρώτη των εναγόντων, β) έγινε δεκτή η αγωγή ως προς τον δεύτερο και τρίτη των 

εναγόντων, γ) αναγνωρίσθηκε ότι ο δεύτερος και η τρίτη των εναγόντων συνδέονται µε τον δήµο 

Κεφαλλονιάς (ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου Σάµης) µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 

χρόνου από την ηµεροµηνία της αρχικής τους πρόσληψης, δ) υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να 

αποδέχεται προσηκόντως τις προσφερόµενες υπηρεσίες του δεύτερου και της τρίτης των εναγόντων 

υπό το καθεστώς σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, ε) κηρύχθηκε η απόφαση 

προσωρινά εκτελεστή ως προς την επόµενη καταψηφιστική της διάταξη και ζ) καταδίκασε τον ∆ήµο σε 

χρηµατική ποινή 150 ευρώ για κάθε µέρα που παραλείπει να απασχολεί έκαστο του δεύτερου και τρίτης 

των εναγόντων 

 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72  άρθρο 1 παρ. (ιγ) του ν 3852/2010  η Επιτροπή Σας  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.   

 Επειδή για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της  παραγράφου 1 του, άρθρου 72 του ν. 

3852/2010, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου δε για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

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

ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 Εν όψει των ανωτέρω και επειδή συντρέχουν βάσιµοι λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της 

µε αριθµό 107/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας σας παρακαλούµε όπως 

χορηγήσετε σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την 

παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 

ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί  οι εν λόγω ενάγοντες έχουν 

εργαστεί στον ∆ήµο χωρίς να πληρωθούν και έχουν ήδη χάσει αρκετά µεροκάµατα ,προτείνει να µην 

ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης – να γίνει δεκτό το αίτηµα των εργαζοµένων και να τους 

καταβληθούν όλα τα οφειλόµενα. 

Ο κ. Γεράσιµος Αποστολάτος επειδή θεωρεί ότι άδικη η αντιµετώπιση καταψηφίζει την εισήγηση.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 107/2013 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

2. Χορηγεί    εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την 

παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή 

δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του 

δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου. 

3. Σε περίπτωση κωλύµατος της κ. Χριστοφοράτου ,χορηγεί    εντολή – εξουσιοδότηση για την 

άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την 



ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου 

Πατρών στον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό. 

4. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύµφωνα µε το Ν 4194/2013 του Νέου 

Κώδικα ∆ικηγόρων. 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  264  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 373/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                         
 

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

  το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 373/2013 απόφασης  

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

 Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

 Την  01.03.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 13.12.2010 και µε 

αριθµό κατάθεσης 138/2010 αγωγή του ∆ηµητρίου Γασπαρινάτου του Γεωργίου κατά του πρώην ∆ήµου 

Αργοστολίου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω αγωγή του ο 

κ. ∆ηµήτριος Γασπαρινάτος ζητούσε να υποχρεωθούµε να του καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 

3.291,53   ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το οποίο χρηµατικό ποσό αφορούσε την προµήθεια 

γραφικής ύλης   για πωλήσεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστηµα από 08.08.2008 µέχρι 29.09.2009. 

 Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 373/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου η οποία επιδόθηκε στον ∆ήµο µας την 20.11.2013.  Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η 

αγωγή του κ. Γασπαρινάτου και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να του καταβάλλει το χρηµατικό ποσό των 

3.291,53 ευρώ και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επίδοση της µε αριθµό 138/2010 αγωγής του.  

Περαιτέρω η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

 Επειδή κατά της µε αριθµό 373/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπάρχουν 

νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης. 

 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων 



Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως  χορηγήσετε σχετική εντολή – 

εξουσιοδότηση στην  επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου 

για την άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και για 

την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις των αρµοδίων 

οργάνων πριν γίνουν οι προµήθειες αλλά έγιναν κατόπιν  προφορικών εντολών. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

5. Την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 373 /2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου. 

6. Χορηγεί    εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την 
παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην επί πάγια αντιµισθία 
δικηγόρο του ∆ήµου 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  265  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 375/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                      
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος  
 

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

  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 375/2013 απόφασης  

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

 Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

  

 Την  11.03.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστο-λίου η από 13.12.2010 και 

µε αριθµό κατάθεσης 136/2010 αγωγή του Νικόλαου Γασπαρινάτου του Γεωργίου κατά του πρώην 

∆ήµου Αργοστο-λίου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω 

αγωγή του ο κ. Νικόλαος Γασπαρινάτος ζητούσε να υποχρεω-θούµε να του καταβάλουµε το χρηµατικό 

ποσό των 3.256,75 ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το οποίο χρηµατικό ποσό αφορούσε την 

προµή-θεια ειδών γραφικής ύλης (π.χ. φάκελοι φίρµας, µπλόκ εντολής προµη-θειών κ.λ.π) για 

πωλήσεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστηµα από 22.02.2010 µέχρι 16.11.2010.   

 Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 375/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου η οποία επιδόθηκε στον ∆ήµο µας την 20.11.2013.  Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η 

αγωγή του κ. Γασπαρινάτου και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να του καταβάλλει το χρη-µατικό ποσό των 

3.256,75 ευρώ και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επίδοση της µε αριθµό 136/2013 αγωγής του.  

Περαιτέρω η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

 Επειδή κατά της µε αριθµό 375/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπάρχουν 

νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης. 



 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως  χορηγήσετε σχετική εντολή – 

εξουσιοδότηση στην  επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου 

για την άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και για 

την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις των αρµοδίων 

οργάνων πριν γίνουν οι προµήθειες αλλά έγιναν κατόπιν  προφορικών εντολών. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

7. Την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 375 /2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου. 

8. Χορηγεί    εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την 
παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην επί πάγια αντιµισθία 
δικηγόρο του ∆ήµου 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  266  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 377/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                             
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                             
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος  
 

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

  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Έφεσης επί της µε αριθµό 375/2013 απόφασης  

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

 Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

 Την  01.03.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστο-λίου η από 13.12.2010 και 

µε αριθµό κατάθεσης 139/2010 αγωγή του ∆ιονυσίου Γασπαρινάτου του Γεωργίου κατά του πρώην 

∆ήµου Αργοστο-λίου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω 

αγωγή του ο κ. ∆ιονύσης Γασπαρινάτος ζητούσε να υποχρεω-θούµε να του καταβάλουµε το χρηµατικό 

ποσό των 1.806,13 ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το οποίο χρηµατικό ποσό αφορούσε την 

προµή-θεια εξοπλισµού γραφείων (π.χ. βιβλιοθήκη, γραφείο κ.λ.π) για πωλήσεις που έγιναν κατά το 

χρονικό διάστηµα από 10.07.2009 µέχρι 22.11.2010. 

 Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 377/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου η οποία επιδόθηκε στον ∆ήµο µας την 20.11.2013.  Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η 

αγωγή του κ. Γασπαρινάτου και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να του καταβάλλει το χρη-µατικό ποσό των 

1.806,13 ευρώ και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την επίδοση της µε αριθµό 139/2013 αγωγής του.  

Περαιτέρω η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 

 Επειδή κατά της µε αριθµό 377/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου υπάρχουν 

νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης. 



 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως  χορηγήσετε σχετική εντολή – 

εξουσιοδότηση στην  επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου 

για την άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και για 

την συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις των αρµοδίων 

οργάνων πριν γίνουν οι προµήθειες αλλά έγιναν κατόπιν  προφορικών εντολών. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

9. Την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 377 /2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου. 

10. Χορηγεί    εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης καθώς και για την 
παράστασή στην συζήτηση αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιµο ή σε κάθε µετ΄ αναβολή 
δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην επί πάγια αντιµισθία 
δικηγόρο του ∆ήµου 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: ΒΛ0ΧΩΕ5-26Γ          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                        
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   267   / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  

  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                       
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                       
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος  
 

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

  το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση 
του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ.  

Λεωνίδα Παγουλάτου  που έχει ως εξής: 

Θέµα: Έγκριση Πρακτικού διαγωνισµού για την  ανάθεση του έργου ΄΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ. 
 
Υποβάλλεται συνηµµένα το πρακτικό επιτροπής  διαγωνισµού του παραπάνω  έργου και µετά τον 

έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών συµµετοχής συντάχθηκε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παραπάνω 

πρακτικού σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός µειοδότης είναι ο κ.Βαγγελάτος Γεώργιος µε έκπτωση 3% 

επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. Το παρόν  πρακτικό αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων 

της υπηρεσίας και ενηµερώθηκαν µε Φαξ οι  ενδιαφερόµενοι και  δεν   υποβλήθηκε καµία  ένσταση κατά 

του πρακτικού  

Εισηγούµεθα την έγκριση του παραπάνω πρακτικού . 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθµ. 49176/8-12-2013 Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» Προϋπολογισµού 588.037,80 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α 

σύµφωνα µε το οποίο κατατέθηκαν οι παρακάτω φάκελοι συµµετοχής:  



   

 

Στην συνέχεια ενηµέρωσε την Επιτροπή για τις βεβαιώσεις: 

 α. Α.Π. 56125/18-11-2013 απόΕ.Τ.Α.Α. Πάτρας. 

β. Α.Π. 51750/21-10-2013 & 9203/16-10-2013 από Τ.Π.∆. Αργοστολίου µε τις οποίες βεβαιώνεται η 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων. Τα ανωτέρω έγγραφα 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. Ελειού – Πρόννων» στον µειοδότη ΒΑΓΓΕΛΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ο 
οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία  (3 %) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
Η Οικονοµική 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) τις 196 και 215/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3)την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας  και το µε Αριθµ. Πρωτ.:49176/8-10-13 Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει ως έχει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ»  

προϋπολογισµού 588.037,80 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α) το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 

2.Αναθέτει την εκτέλεση  του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. 

ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ » στον µειοδότη Γεώργιο Βαγγελάτο µε Μ.Τ Έκπτωση (τρία) 3%.  

επί του προϋπολογισµού του έργου. 

3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 

εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την 

αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά 

σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως Αριθµ. 

1. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΡΙΑ  3 

2. ΤΖΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ∆ΥΟ 2 

 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Ο.Ε  ΕΝΑ 1 



 

                                                                            Α∆Α: ΒΛ0ΧΩΕ5-Θ5Ρ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    268 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  

  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                         
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                            
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                  
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος  
 

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

  το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση 
του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ.  

∆ηµήτριου Στουπά  που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου  
  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρίθµ. 197/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης  
  όρων του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  
  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

    2.  Η υπ’ αρίθµ. 214/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Συγκρότηση  
  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ   

  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

 

 Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
διαπιστώθηκε ότι έως και τις 25-11-2013 (καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ενστάσεων) δεν 
κατατέθηκε οποιαδήποτε ένσταση από τους διαγωνιζόµενους κατά του πρακτικού της Επιτροπής 



∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ». 

Βάσει των ανωτέρω σας υποβάλλουµε το πρακτικό της επιτροπής για έγκριση σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.» ο 
οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία και είκοσι τρία εκατοστά 
(3,23 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής:  

 
Αργοστόλι, 15.10.2013 
Αριθµ. Πρωτ.:50843 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»  

Προϋπολογισµού 492.149,10 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 15 Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής 

της ∆ηµοπρασίας του εν’ θέµατι έργου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 214/2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1) ∆ηµήτριο Στουπά, ως Πρόεδρο, 

2) Ελένη Λουκέρη, ως Γραµµατέα και Μέλος,  

3) Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο, ως Αναπληρωµατικό Μέλος, 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και 

κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

 

1) ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.∆.Ε., εκπροσωπούµενη από τον ίδιο 

2) ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε., εκπροσωπούµενη από τον κ. Κώστα Νικόλαο 

3) ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε., εκπροσωπούµενη από τον ίδιο 

 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου 

παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες 

προσφορές για το διαγωνισµό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ον) 

καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 

2ον) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

 

Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (τρία -

3- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. 

  

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

προσφοράς προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους 

στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  



  1η 
ΧΩΜΑΤΟ
ΥΡΓΙΚΑ 

2η  
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙ

Α 

3η 
ΑΣΦΑΛΤΙΚ

Α 

4η 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

5  
ΛΟΙΠΑ 

1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.∆.Ε. 

2% 
∆ΥΟ επί 
τοις εκατό 

2% 
∆ΥΟ επί τοις 

εκατό  

2% 
∆ΥΟ επί 
τοις εκατό 

2% 
∆ΥΟ επί 
τοις εκατό 

2% 
∆ΥΟ επί τοις 

εκατό 
2 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. 4% 

ΤΕΣΣΕΡΑ 
επί τοις 
εκατό 

4% 
ΤΕΣΣΕΡΑ επί 
τοις εκατό 

3% 
ΤΡΙΑ επί 
τοις εκατό 

3% 
ΤΡΙΑ επί 
τοις εκατό 

3% 
ΤΡΙΑ επί τοις 

εκατό 

3 ΚΟΥΡΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.  

1% 
ΕΝΑ επί 
τοις εκατό 

1% 
ΕΝΑ επί τοις 

εκατό 

1% 
ΕΝΑ επί 
τοις εκατό 

1% 
ΕΝΑ επί 
τοις εκατό 

1% 
ΕΝΑ επί τοις 

εκατό 
 

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην 

κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και 

ειδικότερα  α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το 

δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η 

εκπλήρωση των όρων των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης.  

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών - ως προς την 

πληρότητα των υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 

της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών 

προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα. 

 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»  

 Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι 

παραδεκτός. 

 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.∆.Ε.»  

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι 

παραδεκτός. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως  Αριθµ. 

1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

3,23 

2. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.∆.Ε. ∆ΥΟ 2 

3. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. ΕΝΑ 1 



 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι 

παραδεκτός. 

 

 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συµµετοχής (Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ αρίθµ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή  µε το υπ. αριθ. πρωτ.  50840/15-10-13 έγγραφό  της προς 

το ΕΤΑΑ Πατρών και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο Αργοστολίου) για την εγκυρότητα 

των εγγυητικών επιστολών αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδριάσεως.   

 

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 

Η Επιτροπή  

 
1) ∆ηµήτριος Στουπάς, Πρόεδρος 

2)Ελένη Λουκέρη, Γραµµατέας και Μέλος 

3)Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, ως Αναπληρωµατικό Μέλος 

Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 
1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (τρία -3- φύλλα) 
2. Έλεγχος Οµαλότητας προσφορών (τρία -3- φύλλα)  

 

 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του υπ’ αρίθµ. 50843/15-10-2013 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 492.149,10 € (µε Φ.Π.Α. 23%) 

 
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., 
πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων 
στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
 
 Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλη το υπ’ αρίθµ. 50840/15-10-2013 
έγγραφο προς Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας & Τ.Π.∆. Αργοστολίου που αφορούσαν στον έλεγχο εγγυητικών 
επιστολών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ολογράφως Αριθµ. 

1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

3,23 

2. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.∆.Ε. ∆ΥΟ 2 

 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. ΕΝΑ 1 



 Ελήφθησαν σε απάντηση αντίστοιχα οι βεβαιώσεις µε αριθµ. πρωτ.: 

  α. Α.Π. 2628/16-10-2013 απόΕ.Τ.Α.Α. Πάτρας. 

  β. Α.Π. 9500/17-10-2013 & 9203/16-10-2013 από Τ.Π.∆. Αργοστολίου 

   

 µε τις οποίες βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των 
διαγωνιζόµενων. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία και είκοσι τρία 
εκατοστά (3,23 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα 
του υπ’ αρίθµ.  50843/15-10-2013 πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
               Αργοστόλι, 18-11-201 
                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) ∆ηµήτριος Στουπάς, ως Πρόεδρος 

2) Ελένη Λουκέρη, ως Γραµµατέας και Μέλος 

3) Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος, ως Μέλος 

Η Οικονοµική 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) τις 197 και 214/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3)την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας  και το µε Αριθµ. Πρωτ.:50843/15-10-13 Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

        1. Εγκρίνει ως έχει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ»  

Προϋπολογισµού 492.149,10 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 

2.Αναθέτει την εκτέλεση  του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆.Ε. 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε µέση 

τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, τρία και είκοσι τρία εκατοστά (3,23 %) επί του 

προϋπολογισµού του έργου. 

3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 

εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την 

αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά 

σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 

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 42 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  269  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ Μελετών Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ1, 
ΑΣ3, ΑΣ4 του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου 
Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
µε κωδικό MIS 340045. 

  

Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα ∆ευτέρα         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  57619/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                          
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                   
5.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)                                         Γαλάτης Άγγελος  
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος  το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

«ΕΓΚΡΙΣΗ Μελετών Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 του 

υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε κωδικό MIS 340045.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης  της ∆/νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –Παπαδήµα που έχει ως εξής : 

 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Μελετών Εφαρµογής (ως προς την χωροθέτηση) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 

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



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

2. Η υπ’ αρίθµ. 46.429/31-10-2012 εργολαβική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου  
      Κεφαλλονιάς & ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
3. Α.Π. 53625/01-11-2013/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
4. Έγκριση όρων διακήρυξης Έργου-ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2011 Ο.Ε. 
5.  Άρθρο 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010). 
6.  Άρθρο 6 ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Υ.) 

 
 Το θέµα εισάγεται στην Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει  και κατακυρώνει κάθε µορφή 
δηµοπρασιών και διαγωνισµών εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 («Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»-όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει-) 
καθότι το παρόν θέµα αφορά µελέτη εφαρµογής-κατασκευαστικά σχέδια, ως προς την χωροθέτηση των 
αντλιοστασίων ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 του εν’ θέµατι έργου. 
 
 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω συνηµµένα στην Επιτροπή σας σχετικά(1-6) και 
κατόπιν του ελέγχου και της θεώρησης από την Υπηρεσία µας των τοπογραφικών διαγραµµάτων-
µελετών εφαρµογής-ως προς την χωροθέτηση των αντλιοστασίων ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 του εν’ θέµατι έργου.  
      Εισηγούµεθα  
 
Την έγκριση από την Επιτροπή σας (ως Προϊσταµένη Αρχή) των µελετών εφαρµογής-τοπογραφικών 
διαγραµµάτων, ως προς την χωροθέτηση των αντλιοστασίων ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 του έργου: «Αποχέτευση 
Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», σύµφωνα µε την Απόφαση της Ο.Ε. 200/2011 
έγκρισης των όρων της διακήρυξης του έργου, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 

                                      Η Προϊστάµενη ∆/νσης  : Ευρύκλεια Χαιτίδου – Παπαδήµα. 
 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν υπάρχει  επαρκή ενηµέρωση για το εν 

λόγω θέµα. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 Εγκρίνει  τις  µελέτες  εφαρµογής-τοπογραφικών διαγραµµάτων, ως προς την χωροθέτηση των 

αντλιοστασίων ΑΣ1, ΑΣ3, ΑΣ4 του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς», σύµφωνα µε την Απόφαση της Ο.Ε. 200/2011 έγκρισης των όρων της διακήρυξης του 

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

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 


