
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Α∆Α: ΒΕΖΧΩΕ5-2∆Ο                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   144 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ αρίθµ. 90/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 :  26863/ 18-06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                          
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                          
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , η οποία ξεκίνησε µε  

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

διάταξης  «Ανάκληση της υπ αρίθµ. 90/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής».όπως παρακάτω : 

  Με  την 61/20-03-2013 απόφαση του  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε   την σύναψη 
συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης της αγροτικής εκτάσεως 8,5 στρεµµάτων  στην τοποθεσία ΞΕΡΑ 
περιοχής Ποταµιανάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων ιδιοκτησίας της Ι. Μονής Θεµάτων µε σταθερό 
µίσθωµα 500,00 € ετησίως για είκοσι έτη. 
Στην συνέχεια  µετά από εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας η Οικονοµική Επιτροπή  µε την 90/2013 
απόφαση της  :  

 
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. 

Τις 7/05/2013 µε την υπ αρίθ. 6278/525 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε  η 61/2013 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , για τον λόγο αυτό :  

Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της 90/2013 απόφαση της. 



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

Ο κ.  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει  την απαλλοτρίωση του οικοπέδου και ψηφίζει την πρότασή του.  

Και αφού έλαβε υπόψη :  

1. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

2. την αριθ. πρωτ 6278/525/7-05-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

3. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου  
 
 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Α.  Ανακαλεί την 90/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : «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» µετά την ακύρωση της 61/2013 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Μίσθωση αγροτεµαχίου στην τοποθεσία ΞΕΡΑ περιοχής 

Ποταµιανάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων µε  την αριθ. πρωτ 6278/525/7-05-2013 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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∆∆0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   145  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 : 26863/18-06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                        
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                        
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

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

2ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Καθορισµός των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος  

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε σύναψη µισθωτικής σχέσης.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

Με την υπ’ αριθµόν 166 /2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η µεταβίβαση του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε αντάλλαγµα, µε σύναψη µισθωτικής 

σχέσης, έπειτα από διαγωνισµό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 

1094/02.05.2013 τεύχος Β'): «Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της παρούσας, για τη 

µεταβίβαση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης από τους ΟΤΑ Α' βαθµού σε τρίτους κατόπιν δηµοπρασίας, 

εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία περί εκµίσθωσης ακινήτων των δήµων». 



Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των ακινήτων γίνεται µε δηµοπρασία. 

Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό των όρων της, είναι η 

Οικονοµική Επιτροπή. (άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1 Ν.3852/2010) 

 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της   πλειοδοτικής  δηµοπρασίας για την  

εκµίσθωση των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,σε τρίτους µε 

σύναψη µισθωτικής σχέσης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε αναλυτικά τους όρους της δηµοπρασίας. 

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

O κ. Ανδρέας Ζαπάντης   αναφέρει α) επειδή µέχρι την στιγµή που συζητείται το εν λόγω θέµα δεν έχει υποβληθεί 

από το αρµόδιο υπουργείο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τους όρους της διακήρυξης και β) επειδή οι 

τιµές εκκίνησης σε κάποιες θέσεις είναι πιο υψηλές από τις τιµές στις προηγούµενες δηµοπρασίες , διαφωνεί µε 

την εισήγηση και καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Μέχρι σήµερα ο σκοπός της  παραχώρησης  των αιγιαλών 

στους ∆ήµους ήταν κατά πρώτον να παρέχονται υπηρεσίες προς τους λουόµενος , στην συνέχεια η συµµετοχή 

των µικροµεσαίων επαγγελµατιών µε την µίσθωσή τους  και τέλος το οικονοµικό αντίκρισµα που αποφέρει στους 

∆ήµους.  

Όλα τα παραπάνω,  τα οποία µέχρι σήµερα ήταν δεδοµένα,  τώρα δεν υπάρχουν γιατί δεν είναι τυχαίο ότι για 

πρώτη φορά παραχωρούνται οι αιγιαλοί στους ΟΤΑ µόνο για ένα χρόνο και µάλιστα καθυστερηµένα – µε 

υψηλότερο µίσθωµα και µε άµεσες οδηγίες , επίβλεψη και σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας. 

Η πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η  κατεύθυνση  της κυβερνητικής πολιτικής είναι ξεκάθαρη ,δηλαδή ,  φέτος 

τελειώνει άλλη µια κατηγορία επαγγελµατιών εφόσον ανεβαίνουν οι τιµές εκκίνησης – µικραίνει το χρονικό 

διάστηµα της µίσθωσης και έτσι δεν θα υπάρχει οικονοµικό αποτέλεσµα για αυτούς και οι αιγιαλοί θα δοθούν σε 

µεγαλοεπιχειρηµατίες  και µεγάλους επενδυτές , δηλώνει ότι για όλα τα παραπάνω καταψηφίζει την εισήγηση και 

επαναλαµβάνει επιπλέον την πάγια θέση του , όλες οι παραλίες να είναι ελεύθερες για τον λαό. 

  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

2) το άρθρο 192 του ∆ΚΚ 

3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την υπ’ αριθµόν  166 /2013  απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

5) την ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') 

6) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31 

Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:  

 

 Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 

τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος 

 



Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 

∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β'), ορίζονται ως εξής: 

 
1. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου  Θ1για τοποθέτηση κινητής καντίνας. 

2. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου  Θ2 για τοποθέτηση για οµπρέλες –ξαπλώστρες (150 τ.µ ) 

3. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου  Θ3 για θαλάσσια αθλήµατα . 

4. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ1 ∆.Ε Παλικής (έµπροσθεν επ. Μ.Μπενετάτου) για οµπρέλες –

ξαπλώστρες (304 τ.µ). 

5. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2 ∆.Ε Παλικής (100 µ. αριστερά από θέση 1) για οµπρέλες –ξαπλώστρες 

(250 τ.µ) 

6. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3 ∆.Ε Παλικής (100 µ. από επιχ. Μ. Μπενετάτου ) για καντίνα . 

7. Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ5 (100 µ. από επιχ. Παντόπουλου) για οµπρέλες –ξαπλώστρες (280 τ.µ). 

8. Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ6 (100 µ. από επιχ. Παντόπουλου) για καντίνα . 

9. Ασσος ∆.Ε Ερίσου για ενοικίαση   λεµβών.(4 τ.µ). 

                                                                   Άρθρο  1 

 

        Η µίσθωση  θα αρχίσει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 31-12-2013. 

                                                                   Άρθρο  2 
 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν 

υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ 

ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 

                                                                 Άρθρο  3 
 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 

στεγάστρων, τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 

             Οι καντίνες θα είναι αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες µε αριθµό πλαισίου και θα µπορούν αν 

µετακινηθούν ανά πάσα στιγµή. Το µέγιστο πλάτος αυτών θα είναι 3 µ.  και το µέγιστο µήκος 5µ. Θα 

πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες από το νόµο προδιαγραφές ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε 

κατασκευή εξέδρας, στεγάστρου, σταθερής κατασκευής ή ξυλοκατασκευής. Οι δε µισθωτές οµπρελών-

ξαπλωστρών υποχρεούνται να τηρούν την απόσταση των 100 µέτρων από την επόµενη θέση. 

                                                                Άρθρο  4 
 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσεις το 

χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 

        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή  αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο 

χώρο. 

                                                               Άρθρο  5 
 
    Α) Για να γίνει κάποιος  δεκτός  στη δηµοπρασία  θα πρέπει να προσκοµίσει ως εγγύηση γραµµάτιο 

του Ταµείου  Παρακαταθηκών  και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συµµετοχής στη 

δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή  ή το 

γραµµάτιο  θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες µετά την κατακύρωση των πρακτικών από την 

Οικονοµική Επιτροπή.  

    Β) Φορολογική ενηµερότητα. 

    Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

   ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 



   Ε) Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν υπεύθυνη 

δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι  

α) Έλαβαν γνώση του Ν2971/2001 . 

β) της ΚΥΑ ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-05-2013. 

γ) του κανονισµού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

δ)οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 

αιγιαλού και παραλίας . 

ε) Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 

Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 

όλους τους οµόρρυθµους εταίρους , αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο 

αυτής ,για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο- διαχειριστή ή τον διευθύνοντα 

σύµβουλο. 

                                                              Άρθρο  6 
 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος  θα υπογράφει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου   υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται  να προσκοµίσει  φορολογική 

ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 

                                                                  Άρθρο  7 
 
           Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην 

Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο πληρεξούσιο (συµβολαιογραφικό ή 

εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνοµία ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία) 

διαφορετικά θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 

                                                                Άρθρο  8 
 
    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

                                                                Άρθρο  9 
 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας µαζί µε τον εγγυητή του 

σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της οικονοµικής 

επιτροπής  για την έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης και πάντα µετά την σύµφωνη γνώµη της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή και 

πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

α) Αν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύµβαση µίσθωσης και 

β) Αν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου 

του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη 

της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη 

δηµοπρασία.  

                                                               Άρθρο  10  
 
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην 

κατάσταση που το παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 



                                                             Άρθρο  11  
 
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 

      Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 20% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου 

πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου 

στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

                                                            Άρθρο  12 
 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               

 
 
 
                                                            Άρθρο  13  
 
        Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής του µισθώµατος πέραν  των δέκα (10) ηµερών ο 

µισθωτής µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κηρύσσεται έκπτωτος της µίσθωσης. 

                                                           Άρθρο  14 
 
          Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 

Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η  

εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Ο πλειοδότης κατά την υπογραφή της 

σύµβασης θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση λειτουργίας της θέσης. 

                                                           Άρθρο  15 
 
       Απαγορεύεται  η µείωση του µισθώµατος εκτός από την περίπτωση κατά την οποία από 

νοµικά γεγονότα που συνέβησαν µετά την κατάρτιση της σύµβασης µεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις που 

έγινε η µίσθωση. 

                                                          Άρθρο  16 

 

          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της 

χρήσης και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των λουοµένων. 

                                                         Άρθρο  17  
 
  Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα 

βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα 

µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

                                                          Άρθρο  18 
 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα 
παραµείνει  σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές  χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους για τις 

ανάγκες του ναυαγοσώστη.        

                                                                Άρθρο  19 
 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 

κατωτέρω:   

1. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου για τοποθέτηση κινητής καντίνας (µε τιµή εκκίνησης 8.000,00€ ) 

2. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου  Θ2 για τοποθέτηση για οµπρέλες –ξαπλώστρες (150 τ.µ ) (µε τιµή 

εκκίνησης 5.000,00€ ) 

3. Μακρύς Γιαλος ∆.Ε Αργοστολίου  Θ3 για θαλάσσια αθλήµατα (µε τιµή εκκίνησης 3.000,00€ ) 



4. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ1 ∆.Ε Παλικής (έµπροσθεν επ. Μ.Μπενετάτου) για οµπρέλες –

ξαπλώστρες (304 τ.µ)  (µε τιµή εκκίνησης 1.000,00€ ) 

5. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2 ∆.Ε Παλικής (100 µ. αριστερά από θέση 1) για οµπρέλες –ξαπλώστρες 

(250 τ.µ) (µε τιµή εκκίνησης 1.000,00€ ) 

6. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3 ∆.Ε Παλικής (100 µ. από επιχ. Μ. Μπενετάτου ) για καντίνα (µε τιµή 

εκκίνησης 1.000,00€ ) 

7. Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ5 (100 µ. από επιχ. Παντόπουλου) για οµπρέλες –ξαπλώστρες (280 τ.µ). (µε 

τιµή εκκίνησης 1.500,00€ ) 

8. Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ6 (100 µ. από επιχ. Παντόπουλου) για καντίνα . (µε τιµή εκκίνησης 1.500,00€ 

) 

9. Ασσος ∆.Ε Ερίσου για ενοικίαση λεµβών.(4 τ.µ). (µε τιµή εκκίνησης  500,00€ ) 

 

                                                             Άρθρο  20 

 

 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται 

από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001,από τους όρους της µε αριθ. ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013  ΚΥΑ, 

καθώς και από τον κανονισµό παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και 

των διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση 

αποµάκρυνση του µισθωτή.                                  

                                                                  Άρθρο  21 

 

 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 

υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  

Α/∆ήµαρχος Κεφαλονιάς κ. Σάββας Σαββαόγλου. 

                                                                Άρθρο  22 
 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

 

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της παραπάνω εκµίσθωσης  , η οποία θα 

δηµοσιευτεί από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 

 
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: ΒΕΖΧΩΕ5-Ε1Σ        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   146  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  παράστασης δικηγόρου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 : 26863/18-06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                 
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                 
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία ξεκίνησε µε  

την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης  , εισηγούµενος  το 3ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                

«Έγκριση  παράστασης δικηγόρου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων.» 
          Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης  

Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 

               Σας διαβιβάζουµε την από 19-6-2013 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας µε θέµα: «Έγκριση 

παράστασης  δικηγόρου (υποθ. Γερ. Φωκά)»  και παρακαλούµε για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως 

επ’ αυτής στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Σας. 

                 Η Νοµική Υπηρεσία είναι στη διάθεση των µελών της Επιτροπής για την  παροχή στοιχείων 

των υπό συζήτηση υποθέσεων κατόπιν προσέλευσής τους στα Γραφεία της Νοµικής Υπηρεσίας. 

 

       Στις  20  Ιουνίου  2013  συζητήθηκε  στο  Ειρηνοδικείο  Σαµαίων  η από 26-4-2013 κλήση του 

Γερασίµου Φωκά του ∆ιονυσίου ΚΑΤΑ Παναγιώτη Κόκκινου και ∆ήµου Κεφαλονιάς ως οιονεί καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Σάµης. Με την ως άνω  κλήση επαναφέρεται για συζήτηση η από 22-12-

2008 αγωγή µε την οποία ο ενάγων ζητούσε  να αναγνωριστεί κύριος ενός οικοπεδικού τµήµατος 



εµβαδού 60τ.µ. που βρίσκεται στη θέση Πελεκάνος πρώην Κοινότητας Τσακαρισιάνου, ήδη οικισµού 

∆ιγαλέτου ∆ήµου Σάµης συνολικού εµβαδού 611,40τ.µ. 

      Η υπόθεση αυτή συζητήθηκε στο  Ειρηνοδικείο Σάµης και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 50/2010 µη οριστική 

απόφαση που διέταξε πραγµατογνωµοσύνη και όρισε ως πραγµατογνώµονα τον κ. Βασίλειο Πινιατώρο.  

Η ως άνω  πραγµατογνωµοσύνη  διενεργήθηκε, κατατέθηκε στο ∆ικαστήριο και πλέον η υπόθεση είναι  

ώριµη για συζήτηση.  Για το λόγο αυτό ο ενάγων κατέθεσε την κλήση του µε την οποία επανέφερε προς 

συζήτηση την αγωγή του για έκδοση οριστικής απόφασης. 

          Την υπόθεση αυτή από το  έτος 2008 χειριζόταν για τον πρώην ∆ήµο Σάµης  ο δικηγόρος  κ. 

Νικόλαος Παπαϊωάννου  ο οποίος εκπροσώπησε το ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά τη συζήτηση της ανωτέρω 

κλήσης  καθώς είχε πλήρη γνώση του φακέλου και της υπόθεσης κατόπιν εντολής που  είχε λάβει από 

την πρώην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

               Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση του ως άνω δικηγόρου  

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει ότι οι ενηµερώσεις στα Μέλη  της Οικονοµικής Επιτροπής για τη παροχή 

στοιχείων επί των θεµάτων που θέτει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων η Νοµική Υπηρεσία πρέπει να 

γίνονται ανοικτά την ώρα της συνεδρίασης και όχι στο γραφείο της ,  µε στόχο στις συνεδριάσεις  της Επιτροπής 

για λήψη αποφάσεων , να λαµβάνουν πλήρη γνώση επί των θεµάτων που συζητούνται όλοι οι δηµότες και όχι 

µόνο τα Μέλη της Επιτροπής . 

 ∆ηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ από την ψηφοφορία εφόσον δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα . 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1.  Εγκρίνει την παράσταση του  δικηγόρου Κεφαλληνίας   κ. Νικόλαου  Παπαϊωάννου  ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Σαµαίων στις  20  Ιουνίου  2013  που  εκπροσώπησε  το ∆ήµο  Κεφαλονιάς  στην συζήτηση  της   

από 26-4-2013 κλήσης  του Γερασίµου Φωκά του ∆ιονυσίου ΚΑΤΑ Παναγιώτη Κόκκινου και ∆ήµου Κεφαλονιάς 

ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Σάµης  . 

2. Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως 

προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών Οικονοµικών και 

Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   

  
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: ΒΕΖΧΩΕ5-∆ΒΚ                              

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο 

“Έργο αποκατάστασης χώρων ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς” 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 : 26863/18-06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                 
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                      
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , η οποία ξεκίνησε µε  

την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης  ,  εισηγούµενος   το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο :  “Έργο αποκατάστασης χώρων 
ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς”  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών …..Κτιριακών –Η/Μ Έργων κ. 
Παναγιώτη Κουνάδη που έχει ως εξής: 
 
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο “Έργο αποκατάστασης 
χώρων ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς”  
   
Σ Χ Ε Τ.: 25268/12-06-2013  Απόφαση Προϊσταµένου  Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτιριακών -
Η/Μ Έργων.  

Σε συνέχεια της ανωτέρω 25268/12-06-2013 απόφασης Προϊσταµένου και του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 
4070/2012 “Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 
των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα 
και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο 
µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η 



Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και ο επιβλέπων” παρακαλείσθε ως Προϊσταµένη Αρχή για την συγκρότηση της Επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Έργο αποκατάστασης χώρων ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς” 

Εισηγούµεθα 
 
     Βάση των ανωτέρω η  Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους να αποτελείται από: 

1. Παναγιώτης Κουνάδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Προϊστάµενος 

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος Χηµικός Μηχανικός ως Επιβλέπων 

3. Φιλιππάτος Γεράσιµος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

4. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

     Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 
 

Συνηµµένα      25268/12-06-2013  Απόφαση Προϊσταµένου  Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής 
Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει εκτός από τον Προϊστάµενο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του 

΄έργου που υποχρεούνται από την κείµενη νοµοθεσία να συµµετέχουν στην Επιτροπή τα υπόλοιπα δύο 

µέλη να οριστούν µετά από κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού έλαβε υπόψη :  

4. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

5. Το άρθρο 186 παρ.2 του Ν 4070/2012  

6. Την 25268/12-06-2013 απόφαση του Προϊσταµένου 

4.     Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
 
      
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Α. Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο “Έργο αποκατάστασης χώρων 
ΧΑ∆Α τέως Κοινότητας Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς”  όπως παρακάτω: 

 

1. Παναγιώτης Κουνάδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Προϊστάµενος 

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος Χηµικός Μηχανικός ως Επιβλέπων 

3. Φιλιππάτος Γεράσιµος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

4. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

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 : ΒΕΖ8ΩΕ5-ΡΟΣ                           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την 21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  148  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το 

έργο:«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(ΘΕΣΗ: ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 : 26863  /18 -06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                      
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , η οποία ξεκίνησε µε  

την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης  ,  εισηγούµενος   το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο : Συγκρότηση Επιτροπής 
Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)»    έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών …..Κτιριακών –Η/Μ 
Έργων κ. Παναγιώτη Κουνάδη που έχει ως εξής: 
  

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ  

∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)»  

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 24356/12-6-2013 Απόφαση Προϊσταµένου  Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-
Κτηριακών-Η/Μ Έργων.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Σε συνέχεια της ανωτέρω 24356/12-6-2013 Απόφασης Προϊσταµένου και του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 

4070/2012, το οποίο αναφέρει: “Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται 
από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις 
διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση 



της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν 
υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων”. 

Παρακαλείσθε ως Προϊσταµένη Αρχή για την συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: 
ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)» 
Εισηγούµεθα 

Βάση των ανωτέρω η Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους να αποτελείται από: 

1. Παναγιώτης Κουνάδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Προϊστάµενος. 

2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ως Επιβλέπων. 

3. Τσούτσιο Γεράσιµο, Χηµικό Μηχανικό. 

4. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγο Μηχανικό. 

   Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

 

Συνηµµένα: 1. Α.Π. 24356/12.6.2013 Απόφαση Προϊσταµένου  Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής 
Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων 

 2. Άρθρο 186-παρ.2 Ν.4070/2012 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει εκτός από τον Προϊστάµενο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του 

΄έργου που υποχρεούνται από την κείµενη νοµοθεσία να συµµετέχουν στην Επιτροπή τα υπόλοιπα δύο 

µέλη να οριστούν µετά από κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού έλαβε υπόψη :  

7. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

8. Το άρθρο 186 παρ.2 του Ν 4070/2012  

9. Την 24356/12-06-2013 απόφαση του Προϊσταµένου 

4.     Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
 
      
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Α. Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ)»όπως 
παρακάτω: 
1. Παναγιώτης Κουνάδης, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ως Προϊστάµενος. 

2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ως Επιβλέπων. 

3. Τσούτσιος Γεράσιµος, Χηµικός Μηχανικός. 

4. Λορεντζάτου Ελβίρα, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

 

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: ΒΕΖΧΩΕ5-ΟΤΠ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Ιουνίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   149 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Ιουνίου  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 : 26863/18-06-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                        
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος ( προσήλθε στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης)       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                        
3. Αποστολάτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                          
5.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                            
6.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
7.   Γαλάτης Άγγελος  
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , η οποία ξεκίνησε µε  

την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης  , έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο   της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   ο οποίος   εισηγούµενος   

το 3ο 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 

1.065 12/06/2013 316,50 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 4.464,78 

1.069 17/06/2013 373,92 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00. 6224.01 221,75 

1.070 17/06/2013 399,75 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ] 10. 6463 8.202,97 

1.071 17/06/2013 7.763,55 
Τοίχος αντιστήριξης στην οδό 21ης Μαϊου Κοιν. 
Οµαλών  ΣΑΤΑ 2012-2013 30. 7326.06 0,00 

1.072 17/06/2013 10.032,92 Ασφάλιστρα ακινήτων 10. 6251 951,94 

1.073 17/06/2013 8.856,00 
Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό 
έλεγχο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 00. 6162.00 2.454,00 

1.074 18/06/2013 7.871,85 

Μελέτη ανάπλασης - διαµ/σης κοιν/των χώρων - 
κεντρικής πλατείας Αργοστολίου (ΣΑΤΑ 2012 
100.000,00)9η Εντολή 30. 7412.28 162.338,97 

1.075 18/06/2013 639,60 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ& 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΑΣ] 10. 6463 7.563,37 

1.076 18/06/2013 528,90 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 10. 6463 7.034,47 

1.077 18/06/2013 504,30 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
26442/14-6-2013,ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ & 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 10. 6463 6.530,17 

1.078 18/06/2013 233,70 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[26443/ΕΚΜ.ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΟΥ] 10. 6463 6.296,47 

1.079 18/06/2013 215,25 
Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[26442/ΕΚΜ.ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΡΙΣΟΥ] 10. 6463 6.081,22 

1.080 18/06/2013 217,22 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[26441/ΕΚΜ. ΠΑΡ. 
ΜΗΝΙΕΣ] 10. 6463 5.864,00 

1.081 18/06/2013 630,38 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[26417/ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ] 10. 6463 5.233,62 

1.082 18/06/2013 28,29 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΙΚΑΤΟΥ] 00. 6116 1.693,86 

1.083 19/06/2013 639,60 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 
Ι∆ΟΧ ] 10. 6463 4.594,02 

1.084 19/06/2013 4.563,30 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 10. 7135.03 10.436,70 

1.085 19/06/2013 1.968,00 
Αποκοµµιδή βαρέων υλικών - στερεών 
αποβλήτων 20. 7336.16 22.032,00 

1.086 19/06/2013 1.500,00 Ταχυδροµικά Τέλη      

1.087 20/06/2013 725,70 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Ι∆ΟΧ] 10. 6463 3.868,32 

1.088 20/06/2013 131,61 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.089 20/06/2013 131,61 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.090 20/06/2013 184,50 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.091 20/06/2013 184,50 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.092 20/06/2013 184,50 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.093 20/06/2013 184,50 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.998,78 

1.094 20/06/2013 617,20 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )    ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00. 6221.00 16.672,73 

1.095 20/06/2013 6,64 Μεταφορές εν γένει 10. 6414 9.765,06 

1.096 20/06/2013 50,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   
ΠΑΓΙΑ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 10. 6613 9.254,01 

1.097 20/06/2013 65,01 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ  ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 10. 6611 4.399,77 

1.098 20/06/2013 12,30 Μεταφορές εν γένει ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 10. 6414 9.765,06 



1.099 20/06/2013 163,59 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 10. 6661 12.004,65 

1.100 20/06/2013 68,69 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 10. 6661 12.004,65 

1.101 20/06/2013 40,00 

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ  ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 35. 6693 4.960,00 

1.102 20/06/2013 150,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 20. 6641 49.094,40 

1.103 20/06/2013 160,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 20. 6641 49.094,40 

1.104 20/06/2013 221,40 Μεταφορές εν γένει ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 20. 6414 4.528,60 

1.105 20/06/2013 196,00 
Κλάδεµα δένδρων  (ΣΑΤΑ 2012 ) ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΤΡΩΙΑΝΑΤΟΝ 30. 7336.83 23.804,00 

1.106 20/06/2013 90,40 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6682 3.846,52 

1.107 20/06/2013 90,40 
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6682 3.846,52 

1.108 20/06/2013 55,37 

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6692 4.491,63 

1.109 20/06/2013 149,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6641 9.851,00 

1.110 20/06/2013 85,07 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6634 9.832,21 

1.111 20/06/2013 23,72 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6634 9.832,21 

1.112 20/06/2013 59,00 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6634 9.832,21 

1.113 20/06/2013 78,51 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6682.03 12.391,11 

1.114 20/06/2013 123,00 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΠΑΓΙΑ ΚΟΙΝ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20. 6682.03 12.391,11 

1.115 20/06/2013 140,37 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.116 20/06/2013 139,59 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.117 20/06/2013 123,81 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.118 20/06/2013 134,15 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 10.766,18 

1.119 20/06/2013 146,25 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.120 20/06/2013 63,96 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.121 20/06/2013 130,38 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.122 20/06/2013 139,10 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.123 20/06/2013 97,86 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.124 20/06/2013 123,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΟΙΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6661 10.766,18 

1.125 20/06/2013 138,63 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 8.227,84 

1.126 20/06/2013 25,00 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 4.374,77 

1.127 20/06/2013 495,00 
Συντήρηση -  ανακαίνιση  σπηλαίων 
∆ρογκαράτης - Μελισσάνης  70. 6261.04 23.505,00 

1.128 20/06/2013 456,33 Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 30. 7131.01 14.543,67 

1.129 20/06/2013 61,50 
Συντήρηση και επισκευή   επίπλων, σκευών  και 
λοιπού εξοπλισµού  15. 6265 2.938,50 

1.130 20/06/2013 52,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 14.874,00 

1.131 20/06/2013 74,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 14.874,00 

1.132 20/06/2013 319,30 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 35. 6634 9.319,20 



 

1147 20/06/2013 128.545,20 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου (∆ηµ.Γηροκοµείο)[10ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ] 30. 7336.35 3.179.794,39 

1148 20/06/2013 70.210,82 

Μελέτη ανάπλασης - διαµ/σης κοιν/των χώρων - 
κεντρικής πλατείας Αργοστολίου 
(ΘΗΣΕΑΣ140.000,00)[8η ΕΝΤΟΛΗ :70.210,82] 30.7412.28 92.128,15 

1151 21/06/2013 8.000,00 
Εργασίες  διαχείρισης παραλιακής ζώνης Ληξουρίου 
Παλικής κατά την καλοκαιρινή περίοδο  70. 6279.19 2.000 

1152 21/06/2013 275,27 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 7.952,57 

1153 21/06/2013 6.883,33 

∆απάνες επιστηµονικού συνεργάτη πολιτισµού και 
Αρχιτεκτονικής για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας 
γύρω από την πέτρα -VIS  70. 7425.24 0,00 

1154 21/06/2013 2.500,00 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
ΠΡΟΓΡΑΜΑ INTERREG 70. 7134.01 0,00 

1155 21/06/2013 5.000,00 

∆απάνες Εκτυπώσεις  για Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
INTERREG IV: Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας 
γύρω από την πέτρα -VIS  70. 7425.21 0,00 

1156 21/06/2013 270,60 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  70. 6279.11 14.360,40 

 

 

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

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : από 1074 έως και την 1083 -1086-1087-

1094-1096-1097-1098 από 1101 έως 1124 – 1147-1148 και την 1152. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι τα ποσά για τα ασφάλιστρα των ακινήτων του ∆ήµου 

είναι πολύ υψηλά και πρέπει να ασφαλίζονται όχι µε απευθείας αναθέσεις αλλά µετά από διαγωνισµό 

ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1086-1094- από την 1096 έως και την 1117 και από 1119  ‘έως και 

την 1124                          και αφού έλαβε υπόψη : 

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

1.133 20/06/2013 174,40 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 12.216,71 

1.134 20/06/2013 950,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10. 6662 14.050,00 

1.135 20/06/2013 132,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10. 7135.00 6.291,20 

1.136 20/06/2013 175,00 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 10. 6673 4.825,00 

1.137 20/06/2013 3.813,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 5.441,01 

1.138 20/06/2013 738,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής 70. 6279.12 8.812,50 

1.139 20/06/2013 3.430,00  Προµήθεια µοκέτας για Σπήλαιο ∆ρογκαράτης  70. 6699.06 6.570,00 

1.140 20/06/2013 2.813,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης  70. 6279.13 9.187,00 

1.141 20/06/2013 150,00 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  10. 7133 8.202,60 

1.142 20/06/2013 1.070,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 70. 6662 11.890,48 

1.143 20/06/2013 250,00 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής  
εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού 
∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων  ∆. Ε. ΕΡΙΣΟΥ 10. 6261.07 14.600,00 

1.144 20/06/2013 1.180,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Πυλάρου. 70. 6279.15 8.820,00 

1.145 20/06/2013 10.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 20. 6641 34.094,40 

1.146 20/06/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆. Ε. ΕΛΕΙΟΥ  ΠΡΟΝΩΝ 20. 6641 34.094,40 



   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. 
 
 
 


