
                                                                               Α∆Α: ΒΛ1ΦΩΕ5-ΘΓΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   255 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                            
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2094 19/11/2013 100,51 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 10. 6661 6,99 

2095 19/11/2013 183,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 20. 6693 4.817,00 

2096 19/11/2013 170,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20. 6641 152.584,88 

2097 19/11/2013 200,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 7.427,67 

2098 19/11/2013 200,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 7.227,67 

2099 19/11/2013 117,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ - Λοιπές προµήθειες (υλικά 
εργαλεία) 10. 6699 8.981,19 

2100 19/11/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείρηση στερεών 
αποβλήτων (11η ∆όση, Νοέµβριος 2013). 00. 6737.01 229.065,13 

2101 19/11/2013 950,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  εφαρµογής 
προγράµµατοςπροστασίαςαδέσποτων σκύλων 70. 6162.22 0,00 

2102 19/11/2013 1.476,00 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 10. 6261.01 180,95 

2108 19/11/2013 600,00 

Εργασίες καθαριότητας  και συντήρησης  ∆ηµοτικών 
κτιρίων[ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΥ∆Κ,ΝΟΕΜ-∆ΕΚΕΜ. 
2013] 10. 6261.05 7.900,00 

2109 19/11/2013 121,99 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού 10. 6634 9.710,22 

2110 19/11/2013 148,49 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ   Προµήθεια 
λοιπού υλικού 10. 6654.01 3.857,64 

2111 19/11/2013 147,18 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού 10. 6654.01 3.710,46 

2112 19/11/2013 149,52 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού 10. 6654.01 3.560,94 

2113 19/11/2013 149,80 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού 10.6654.01 3.262,80 

2114 19/11/2013 148,34 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού 10. 6654.01 3.262,80 

2115 19/11/2013 148,76 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ - Προµήθεια 
λοιπού υλικού 20. 6654.00 11.179,56 

2116 19/11/2013 56,58 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[Ι.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ 236/2013 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ----ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ--- 00. 6116 238,39 

2117 19/11/2013 307,50 

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΦΟΙ 
ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ,∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ∆. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ,ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:2362013] 00.6611 3.695,19 

2118 19/11/2013 56,58 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:240/2013,ΑΙΜ. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΥΠΟΘΕΣΗ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.] 00.6116 181,81 

2123 20/11/2013 375,00 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και 
βελτιωτικών εδάφους 35. 6693 4.538 

 

 

 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2107 19/11/2013 121,58 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΞΕΝΙΑ) 10. 6662 7.106,09 

2124 20/11/2013 100,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ  ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2125 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2126 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2127 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2128 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2129 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2130 20/11/2013 150,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ - Αποκοµιδή 
βαρέων υλικών - στερεών αποβλήτων 20.7336.16 15.706,10 

2131 21/11/2013 38.772,00 Απόδοση στην Αστική Εταιρεία "Απόπλους" 00.6737.06 0,00 
2132 21/11/2013 850,00 Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων 70.6261.03 5.800,00 
2121  20/11/2013 25.500,00 Προγραµµατική Σύµβαση ΚΕ∆ΗΚΕ 00.6737.02 253.888,82 

 

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 την 2117-2118-2121-2131-2132 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει από την 2094 έως την 2099 , από την 2109 έως και 2115 και από 

2124 και 2130 και 2132 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

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

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

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

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  256  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση σχετικά µε την εκµίσθωση ∆ηµοτικού ακινήτου  στην Άσσο. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                            
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

στον  Προϊστάµενο  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ,   ο οποίος   εισηγούµενος 

  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση σχετικά µε την εκµίσθωση ∆ηµοτικού ακινήτου  στην Άσσο.» 

 έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το  υπηρεσιακό σηµείωµα της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου  

κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής : 

            Με την µε αριθ.  46/2011 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενέκρινε 

τους όρους διακήρυξης δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση ενός ακινήτου 

στην πλατεία της Άσσου. 

          Η ως άνω απόφαση συνοδευόταν από την από 12-4-2011 γνωµοδότηση του Προέδρου της  Τ.Κ.  

Άσσου, ο οποίος πρότεινε την ενοικίαση του εν λόγω ακινήτου για κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος κατά προτίµηση παραδοσιακό καφενείο αποκλειοµένων ηλεκτρονικών και τυχερών 

παιχνιδιών.   

       Κατόπιν της από 13-5-2011  δηµοπρασίας πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γεώργιος Παλιογιάννης 

και υπογράφτηκε σχετικά το από 16-5-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης. 

         Με την από 6-4-2012 αίτηση του ο µισθωτής έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την 

αδυναµία του να εφοδιαστεί  µε νόµιµη άδεια λειτουργίας καθώς το ακίνητο έχει πολεοδοµικές 

παραβάσεις. Για το λόγο αυτό ζητούσε την επιστροφή των µισθωµάτων που είχε καταβάλει καθώς και 

τη διακοπή  στο µέλλον της καταβολής των µισθωµάτων. 



      Στη συνέχεια ο µισθωτής επανήλθε µε την από 4-11-2012 εξώδικη διαµαρτυρία-πρόσκληση του, 

ζητούσε την άρση του ελαττώµατος του µισθίου, την ανάκληση των βεβαιώσεων των οφειλοµένων 

ποσών και τέλος την τροποποίηση της σύµβασης ώστε ο χρόνος διάρκειας  της µίσθωσης να άρχεται 

από το σηµείο που θα αρθεί το ελάττωµα του ακινήτου. 

      Επισηµαίνεται ότι µέχρι την αποστολή των ως άνω εγγράφων από το µισθωτή  δεν υπήρχε καµία 

ενηµέρωση στις υπηρεσίες του ∆ήµου για την ύπαρξη πολεοδοµικών παραβάσεων στο εν λόγω ακίνητο 

ενώ παράλληλα επισηµαίνεται ότι από το έτος 2009 µέχρι και το 2011 το ακίνητο λειτουργούσε ως 

κατάστηµα.  Ο λόγος δε που ο προηγούµενος µισθωτής κατήγγειλε  τη µίσθωση ήταν το υψηλό 

µίσθωµα που κατέβαλε κατόπιν της αδυναµίας του ∆ήµου να ικανοποιήσει το αίτηµα του για µείωση του 

µισθώµατος. 

     Ενόψει των ανωτέρω τα δεδοµένα έχουν ως εξής:  Το δηµοτικό ακίνητο της Άσσου παραµένει 

µισθωµένο δυνάµει νόµιµης συµβατικής σχέσης. Ο µισθωτής δεν καταβάλει τα µισθώµατα στο ∆ήµο τα 

οποία έχουν βεβαιωθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία και αδυνατεί να κάνει  τη συµφωνηµένη χρήση  

στο µίσθιο ακίνητο. Σύµφωνα δε και  µε το υπ’ αρ. πρωτ. 41554/3-9-2013 έγγραφο της ∆.Ε. Ερίσου το 

ακίνητο δεν χρησιµοποιείται ούτε ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  ούτε για κάποια άλλη 

χρήση. Συγχρόνως ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άσσου  ζητά επιτακτικά την απόδοση του ακινήτου 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως γραφείο της Τοπικής Κοινότητας.  Ο ίδιος δε ο µισθωτής δήλωσε  

στο ∆/ντή  των Οικονοµικών Υπηρεσιών ότι το ακίνητο χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, ενώ 

αναµφισβήτητα µέχρι και σήµερα δεν έχει παραδώσει τα κλειδιά αυτού.  

         Άποψη της υπηρεσίας  µας ότι επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέµα των 

πολεοδοµικών παραβάσεων προκειµένου ο µισθωτής να µην επιβαρύνεται µε οικονοµικές υποχρεώσεις 

που πηγάζουν από τη µισθωτική του σχέση  σκόπιµη είναι η λύση της µίσθωσης και η επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής.  

     Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλείται η Οικονοµική Υπηρεσία να διατυπώσει προς την Οικονοµική 

Επιτροπή τις απόψεις και τις θέσεις της επί του θέµατος αυτού και εν συνεχεία η Οικονοµική Επιτροπή 

καλείται να αποφασίσει για την καταγγελία ή µη της σύµβασης µίσθωσης καθώς και για τις βεβαιούµενες 

οφειλές. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Αναβάλλει την λήψη απόφασης  για το παραπάνω θέµα προκειµένου η Τεχνική  Υπηρεσία σε 

συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης να  καταθέσουν  στην Επιτροπή ΑΜΕΣΑ  : 

 α) Εισήγηση για τον προσδιορισµό των προβληµάτων του ακίνητου του ∆ήµου στην πλατεία της 

Άσσου. 

β)  Πρότασή τους για αντιµετώπιση τυχόν πολεοδοµικών παραβάσεων . 

 
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: ΒΛ1ΦΩΕ5-ΩΘΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  257   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση 1Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 

Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                            
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1Ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε 

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση 

του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου που έχει ως εξής : 

Σας αποστέλλουµε τον 1ο πρακτικό του διαγωνισµού για το έργο «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες ώστε να 

προχωρήσουµε στην επόµενη φάση του διαγωνισµού όπως προβλέπεται στην αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξη 25544/11-

06-2013 του έργου.   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ. 



                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          10-9-2013 
                            

  
1Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, 
Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 

   Σήµερα   10/9/2013 ηµέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 202/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
συµπληρώθηκε µε την 45/2013 απόφαση της Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ΕΚΟΠΤΑ.    

  αποτελούµενη από τους:  

      1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
        πρόεδρος . 

2. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,γραµµατέας. 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστάµενος τµήµατος προµηθειών, µέλος. 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κος,µέλος. 
5. Κουνάδης Παναγιώτης , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για το έργο « Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.» 
Στις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το 
πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι έχουν   
πρωτοκολληθεί  τρεις προσφορές. 
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά. 
H επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που είχαν αποσταλεί από την 
υπηρεσία. 
Μετά την λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί 
να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ήταν οι εξής: 
1. Cosmos Business Systems AEBE. 
2. DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε. 
3. Evolution Projects Plus O.E. 

      Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά των τριών 
αναδόχων  παρουσία τους και αφού κατέγραψε τα κάτωθι :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Cosmos  DOTSOF
T EVolution 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 9.1 Εγγύηση Συµµετοχής ΝΑΙ 

 
   ΝΑΙ 

 
 ΝΑΙ 

2.  Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπου να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και αριθµός πρωτοκόλλου προκήρυξης 
και να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισµού για την ανάληψη του έργου, όπως αυτοί 
αναλυτικά περιγράφονται στο σηµείο 8.2 της διακήρυξης.   
β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
γ. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση. 
δ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
έργου.  
ε. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 ΝΑΙ 

 
  
 
 
  ΝΑΙ 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Cosmos  DOTSOF
T EVolution 

αληθή και ακριβή. 
στ. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  
ζ. Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που 
αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν 
έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί 
να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η 
παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν από 
τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
 

3.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Τα 
προβλεπόµενα ποινικά µητρώα αφορούν στους 
διαχειριστές για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και στον πρόεδρο και 
τον διευθύνοντα σύµβουλο για τις ΑΕ 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ΝΑΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

4.  Πιστοποιητικό Αρµόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του. 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

5.  Πιστοποιητικό Αρµόδιας δικαστικής  ότι δεν έχει κινηθεί 
σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

6.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, του τόπου 
όπου ασκούν το επάγγελµά τους µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ 

 
 

  
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

8.  Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, 
ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό 
ανάθεση Έργου. Συγκεκριµένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος  ΝΑΙ 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Cosmos  DOTSOF
T EVolution 

θα πρέπει να:  

• διαθέτει οργανωµένο σύστηµα στον τοµέα του 
σχεδιασµού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και 
παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες 
συντήρησης και υποστήριξης) πληροφοριακών 
συστηµάτων και διαδικτυακών εφαρµογών του 
δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, 

• συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή 
οντότητες (όπως ενδεικτικά Τµήµατα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα τη 
∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρµογών, 
την παραγωγή πολυµεσικού περιεχοµένου, 
την Ψηφιοποίηση, την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική 
Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής, ή 
ισοδύναµες αρµοδιότητες. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης:  

 
 
 
 
 
 
 
  ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
   ΝΑΙ 

8.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του 
υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή 
- τοµείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες. 

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 
Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

8.2 Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, 
εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία (υπηρεσίες 
συντήρησης ή υποστήριξης) διαδικτυακών πυλών και 
συστηµάτων γεωγραφικής ή/και γεωχωρικής 
απεικόνισης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 
9001:2008 (ή άλλο ισοδύναµο) στο σχεδιασµό, 
ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικού ή/και 
πληροφοριακών συστηµάτων, το οποίο να είναι σε 
ισχύ. 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

8.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς 
και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας µε τη µορφή 
υπεύθυνης δήλωσης (µε γνήσιο της υπογραφής). 

Περιγραφή τµήµατος 
Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβο
υ 

Ηµερο
µηνία 
∆ήλω
σης 
Συνερ
γασίας 

   
   

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣ
ΕΙΣ 

ΖΗΤΗΘΗ
ΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙ
ΝΗΣΕΙΣ 

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙ
Σ 
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Σηµειώνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπεργολάβους, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου του 
έργου. 

9 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία 
στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου µεγέθους και 
πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης:  

 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

9.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα 
οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία 
(3) τελευταία έτη (2010, 2011, 2012) και είναι συναφή 
µε το υπό ανάθεση Έργο. 

O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει 
τρία (3) συναφή έργα τα τελευταία τρία (3) έτη. Ως 
συναφή έργα θεωρούνται τα έργα µε αντικείµενο «Τη 
Σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστηµάτων ή/και διαδικτυακών 
εφαρµογών στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα». 

Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω έργων 
αποδεικνύεται ως εξής:  

1. Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως 
στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

2. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως 
στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 
ιδιώτη Οργανισµού, και όχι η σχετική Σύµβαση 
Έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
ακόλουθο Υπόδειγµα: 

Α
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 ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ 
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νία
) 

         

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε 
εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό 
∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής 
∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον συναφές 
µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

10. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και 
επαγγελµατικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του 
Έργου. Συγκεκριµένα απαιτείται: 

1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project 
manager) µε 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία σε ∆ιαχείριση Έργων. 

2. να διατεθούν στην Οµάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι 
κάτωθι ειδικότητες:  

� ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης web 
Εφαρµογών  

� ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
συστηµάτων γεωγραφικής απεικόνισης 

� ένας Υπεύθυνος Βάσης ∆εδοµένων  
� ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
� ένας Υπεύθυνος ∆ικτύων 
� ένας Υπεύθυνος Συλλογής, 

Παραγωγής, Ψηφιοποίησης και 
Τεκµηρίωσης ∆εδοµένων 

ο καθένας από τους οποίους να διαθέτει 2ετή 
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές 
αντικείµενο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης:  

ΝΑΙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΝΑΙ 

10.1 Πίνακας των υπαλλήλων/στελεχών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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ΝΑΙ 
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   ΝΑΙ 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    

  
10.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του 

υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 
Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  

Α
/
Α 

Επωνυµία 
Εταιρείας 
Υπεργολά
βου 

Ονοµατεπ
ώνυµο 
Μέλους 
Οµάδας 
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Ρόλος 
στην 
Οµάδα 
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υλοποίησ
ης 

Ανθρ
ωπο
µήνε
ς 
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τό 
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(%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

  

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ 

10.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου 
Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α
/
Α 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 
Έργου 

Ρόλος 
στην 
Οµάδα 
Έργου – 
Θέση στο 
σχήµα 
υλοποίησ
ης 

Ανθρ
ωπο
µήνε
ς 

Ποσ
οστ
ό 
συµ
µετο
χής* 
(%) 

     
     
     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον 
ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την 
µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

 

ΝΑΙ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΙ 

10.4 Βιογραφικά Σηµειώµατα της Οµάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγµατος στο παράρτηµα V της παρούσας 
διακήρυξης), από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η 
εµπειρία και οι επαγγελµατικές ικανότητες για τις 
απαιτήσεις του ρόλου στην οµάδα Έργου που 
προτείνεται. 

 

ΝΑΙ  

  
 
 
ΝΑΙ 

  
 
 
ΝΑΙ 

11. Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011 και 2012) 
µεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισµού του υπό 
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

ΝΑΙ 

  
 
 
 
ΝΑΙ 

  
 
 
 
ΝΑΙ 
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από το 50% του προϋπολογισµού του Έργου. 

11.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, 
υποβάλλει: 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή 

β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών 
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ή 

γ) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις. 

 

ΝΑΙ 

  
 
 
 
ΝΑΙ 

 
 
 
 
 ΝΑΙ 

 
 
τα έλενξε και τα µονόγραψε. 
 Στην συνέχεια η επιτροπή ζήτησε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους σύµφωνα µε το άρθρο 10 
της διακήρυξης (παράγραφος 1.3 ) να προσκοµίσουν εντός τριών εργάσιµων ηµερών Υπεύθυνη 
∆ήλωση τόσο από τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και από τον τυχόν (εφόσον  υπάρχει) υποψήφιο 
υπερεργολάβο ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στην εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου, καθώς 
και αναλυτικότερο πίνακα ο οποίος να περιγράφει σαφώς την ποσόστωση των επιµέρους εργασιών 
µεταξύ αναδόχου και υπερεργολάβου για το σύνολο της υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου.  
 
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Την διακοπή της συνεδρίασης και την συνέχιση της µετά την προσκόµιση από τους τρεις υποψηφίους 
αναδόχους  των απαραίτητων διευκρινήσεων επί των κατατεθειµένων προσφορών. 
 Τα µέλη της Επιτροπής  
 
      1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  -2. Γιαννάκη Σπυρίδων- 3. Παγώνης ∆ιονύσιος 
      4. Κοντογιάννης Γεώργιος – 5) Κουνάδης Παναγιώτης 
 
 
 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 
Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 

   Σήµερα   22/10/2013 ηµέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ µετά την διακοπείσα συνεδρίαση από τις 10/9/2013 που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 
202/2013  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, όπως συµπληρώθηκε µε την 45/2013 απόφαση της 
Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ΕΚΟΠΤΑ.    

  αποτελούµενη από τους:  

      1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
        πρόεδρος . 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,αναπληρωµατικό µέλος 
ως γραµµατέας λόγω απουσίας του τακτικού µέλους Σπυρίδων Γιαννάκη. 
3. Παγώνης ∆ιονύσιος , Προϊστάµενος τµήµατος προµηθειών, µέλος. 
4. Κοντογιάννης Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κος,µέλος. 
5. Κουνάδης Παναγιώτης , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αν και κλήθηκε απουσίαζε µε αναρωτική 
άδεια και το αναπληρωµατικό µέλος Ρουχωτάς ∆ηµήτριος Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών αν και 
κλήθηκε απουσίαζε µε κανονική άδεια. 
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής εφόσον διαπίστωσε ότι υπήρχε η κατά το νόµο 
πλειοψηφούσα απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 



Στην συνέχεια ο πρόεδρος παρέθεσε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που απέστειλαν οι τρεις 
υποψήφιοι ανάδοχοι σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. πρωτ. 43248 11/9/2013 έγγραφο που τους εστάλει. 

     Συγκεκριµένα και κατά τη διάρκεια ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής των    
  υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMSAEBE,  υπέβαλε 
πίνακα στελεχών των υπεργολάβων, των οποίων το ποσοστό απασχόλησης ξεπερνούσε το τριάντα τοις 
εκατό (30%) του έργου και συγκεκριµένα έφτανε το 37,9. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής», παρ. 1.3: «Σε περίπτωση που 
υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίησης τµήµατος του 
υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης (µε γνήσιο υπογραφής) κ.λπ… Σηµειώνεται ότι 
η ανάθεση του έργου σε υπεργολάβους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου του έργου». 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 10 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής», παρ. 3.2, ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Πίνακα των στελεχών των υπεργολάβων του υποψηφίου αναδόχου 
που συµµετέχουν στην οµάδα έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα 
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νες 

Ποσοστό 
συµµετοχ
ής*(%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
» 
Τέλος όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 10 είναι επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Με το υπόµνηµα της η εταιρεία αναφέρει ότι υπάρχουν δράσεις που απαιτούν ανθρωποχρόνο 
απασχόλησης και δράσεις που δεν απαιτούν. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι οι δράσεις: ∆απάνες 
δηµοσιότητας, ∆ιοργάνωση ηµερίδων, Εκτύπωση αφισών, Φιλοξενία σε κέντρο δεδοµένων κ.λπ 
αποτελούν «άλλα τµήµατα», τα οποία δεν είναι υπηρεσίες, άρα δεν χρειάζονται ανθρωποπροσπάθεια 
για να υλοποιηθούν. Ακόµα και αν αυτό ληφθεί υπόψη ως ορθό, δεν αποδεικνύεται πουθενά το τί 
σηµαίνει για την εταιρεία το «σύνολο του έργου». Ως εκ τούτου, η εκτίµηση ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των υπεργολάβων στο σύνολο του έργου είναι  27,67%  δεν βασίζεται σε συγκεκριµένα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια η εταιρεία δεν αποδεικνύει ποσοτικά ποιο είναι το σύνολο του 
έργου. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι πέραν του υποµνήµατος σε κανένα σηµείο της αρχικά 
κατατιθέµενης προσφοράς της (ούτε µε τη µορφή πίνακα, ούτε µε τη µορφή Υπεύθυνων ∆ηλώσεων) δεν 
υπάρχει κάποιος προσδιορισµός ότι το ποσοστό του υπεργολάβου είναι κάτω του 30%, αλλά αντιθέτως 
το ξεπερνά. Σε αυτό το σηµείο  οι εξηγήσεις που δόθηκαν εκ των υστέρων σε σχέση µε την αρχική 
προσφορά κρίνονται  ασαφείς, και για το λόγο αυτό η προσφορά πρέπει να απορριφθεί. 
Για την εταιρεία Evolution Projects Plus O.E . η επισήµανση από υποψήφιο ανάδοχο σχήµα ότι  στην 
οµάδα έργου περιλαµβάνεται και ο κ. Γαλανός Γεράσιµος ο οποίος είναι δηµόσιος υπάλληλος  θα 
εξεταστεί µετά το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών. Επίσης σηµειώνουµε ότι η εταιρεία Evolution 
Projects Plus O.E µέσω του εκπροσώπου της έκανε δήλωση στην συνεδρίαση µας, ότι  δύναται να 
προσκοµίσει άδεια άσκησης ιδιωτικής εργασίας µέσω του οικείου του υπηρεσιακού συµβουλίου εφόσον 
η εταιρεία επιλεγεί ως ανάδοχος 
 
                                                    ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Τον αποκλεισµό από την συνέχεια του διαγωνισµού της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
AEBE για τους λόγους που σύµφωνα µε το αρθρο 10 της διακήρυξης το ποσοστό του υπεργολάβου 
στην αρχική δήλωση του υπερβαίνει το 30% του συνολικού αντικειµένου του έργου παραπάνω και την 
συνέχεια της διαδικασίας µε την αξιολόγηση των δύο εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας Evolution 
Projects Plus O.E και της DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων 
Α.Ε. 
 Τα µέλη της Επιτροπής :  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Το έργο αυτό έχει ψηφιστεί από το ∆.Σ ,έχει  

προϋπολογισµό  300.000,00 € και αφορά  την ψηφιοποίηση πληροφοριών για τον ∆ήµο  για την 

τουριστική του προβολή .Τα χρήµατα  αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και δεν µπορεί να σπαταληθούν 

για να γίνει ένα διαδυκτιακό portal , ενώ οι υπάλληλοι της ΚΕ∆ΗΚΕ είναι δύο µήνες απλήρωτοι ,τα 

σχολεία έχουν άπειρα προβλήµατα και ο λαός υποφέρει εφόσον δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις  

βασικές του ανάγκες ,  για τον λόγο αυτό δηλώνουµε ότι θα παρακολουθούµε από κοντά την οικονοµική  

διαχείριση το έργου και  καταψηφίζουµε   την εισήγηση. 



και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το 1Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της 

Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

2. Τον αποκλεισµό από την συνέχεια του διαγωνισµού της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS 

AEBE για τους λόγους που σύµφωνα µε το άρθρο 10 της διακήρυξης το ποσοστό του υπεργολάβου 

στην αρχική δήλωση του υπερβαίνει το 30% του συνολικού αντικειµένου του έργου παραπάνω και την 

συνέχεια της διαδικασίας µε την αξιολόγηση των δύο εταιρειών και συγκεκριµένα της εταιρείας Evolution 

Projects Plus O.E και της DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων 

Α.Ε. 

 
 
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 41ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   258 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών.  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                        
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

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

 το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Πατρών»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου  

κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

   Στις 6 ∆εκεµβρίου 2013 συζητείται στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών η από 4-4-2013 (ΑΒΕΜ 49/2013) 

έφεση των Ευριδίκης Παντελειού κ.λ.π. (συν. 11) κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων και κατά της µε αριθ. 1526/2011 απόφασης του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.  

            Με την ως άνω απόφαση απορρίφθηκε αγωγή των ανωτέρω εναγόντων µε την οποία ζητούσαν 

να υποχρεωθεί  ο  ∆ήµος να καταβάλλει σε κάθε έναν το ποσό των 11.748€ ως αναδροµική καταβολή 

του επιδόµατος των 176€. 

          Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε 

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

ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης. 

          Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει  σχετική εντολή και 

πληρεξουσιότητα προκειµένου να παρασταθώ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη 

δικάσιµο της  6-12-2013 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο και να υπερασπισθώ τα συµφέροντα 

του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

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



Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ. 

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  
 
 
 
Χορηγεί  εντολή και πληρεξουσιότητα στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου , προκειµένου να 

παρασταθεί  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της  6-12-2013 ή σε οποιαδήποτε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο και να υπερασπισθώ τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 
 
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: ΒΛ1ΤΩΕ5-ΓΞ2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  259  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                   
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 5ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

 Κεφ/νίας»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

         Στις 19 Σεπτεµβρίου 2013 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας η από 15-5-

2009 αίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων  για τον 

καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης κατά των Παναγή Μιχαλάτου και Αθανασίου 

Μιχαλάτου.   Η υπόθεση αφορούσε την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δηµόσιας 

ωφέλειας ενός ακινήτου επιφανείας 109,38τ.µ. στη θέση «Χαµόλλακος»  ∆ενδρινάτων  Αγ. Ευφηµίας. 

      Με την υπ’ αριθ. 97/2013 απόφαση του το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας έκανε δεκτή την εν 

λόγω αίτηση και καθόρισε την προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης. 

       Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου της Αθήνας 

για την επίδοση της µε αριθ. 97/2013 απόφασης στους καθών οι αίτηση, προκειµένου αυτοί να λάβουν 

γνώση και για τις νόµιµες  συνέπειες. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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



 
 

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Ορίζει τον  ∆ικαστικό Επιµελητή   του Πρωτοδικείου Αθηνών  κ. Γεράσιµο ∆ενδρινό  για να επιδώσει 

µε αριθ. 97/2013 απόφαση του το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας που έκανε δεκτή την αίτηση του 

∆ήµου και καθόρισε την προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης. στους καθών οι αίτηση, προκειµένου 

αυτοί να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες  συνέπειες. 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                   Α∆Α: ΒΛ1ΦΩΕ5-Ζ6Ι   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     260  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου      του έργου 

«Ανέγερση Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση)». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21   η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                      
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                          
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,µετά την συζήτηση των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης , εισηγούµενος  το 1 ο  θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ανέγερση Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση) ».  

έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το έγγραφο της  

 προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου που έχει ως εξής 

:  

ΣΧΕΤ. 2015/15-10-2013 εγγραφο  ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας 

            54410/6-112013 έγγραφο Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Κεφαλληνίας  

            49821/20-10-2013  έγγραφο ΠΕ∆ΙΝ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη  την 218/2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής δήµου Κεφαλλονιάς  

σύµφωνα µε την οποία ορίστηκαν τα 4 υπηρεσιακά µέλη  µε τους αναπληρωτές  τους  και αφού 

ελήφθησαν από την υπηρεσία µας τα έγγραφα του θέµατος  σύµφωνα µε τα οποία ορίζονται αντίστοιχα  

1.Εκπρόσωπος ΤΕΕ  ο κ. Κοσµάτος Γεράσιµος µε αναπληρωτή τον κ. Όθωνα  Φιλιππάτο 

2.Εκπρόσωπος Ε∆Ε ο κ. Γεράσιµος  Καλούρης µε αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κουράκο 

Θέµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β ΦΑΣΗ.   



3.Εκπρόσωπός ΠΕ∆ΙΝ ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς κ.Αλέξανδρος Παρίσης µε αναπληρωτή του τον 

Α/∆ήµαρχο κ.Σπυρίδωνα Ματιάτο. 

Εισηγούµεθα την συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 και 4 του 

άρθρου 21 του Ν.3669/ 2008 

Ο Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή ότι σύµφωνα µε την 218/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση  

της Οικον. Επιτροπής  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού από τα παρακάτω υπηρεσιακά Μέλη :  

 

Α.              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου  Π.Ε Τοπογράφο  Μηχανικό. 
2. Ελένη Λουκέρη  , Π.Ε Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Σπυρίδωνα Παρίση  Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικό  
4. Λεωνίδα Παγουλάτο  Π.Ε  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό. 

 
Β.          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 
 

1. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο   Π.Ε  Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό 
2. ∆ηµήτρη Στουπά , Π.Ε  Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Γεράσιµος Τσιούτσιος Π.Ε Χηµικό Μηχανικό 
4. Θεόδωρο Καλογερόπουλο   Π.Ε   Πολιτικό Μηχανικό 

 
Ζητείται η συµπλήρωσή της παραπάνω Επιτροπής µε τους εκπροσώπους των παρακάτω φορέων : 
Τεχνικού Επιµελητηρίου –Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Κεφαλληνίας και Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων και αναλυτικά:  
 
Α.              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου  Π.Ε Τοπογράφο  Μηχανικό. 
2. Ελένη Λουκέρη  , Π.Ε Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Σπυρίδωνα Παρίση  Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικό  
4. Λεωνίδα Παγουλάτο  Π.Ε  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό. 
5. Κοσµάτος Γεράσιµος  Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε 
6. Γεράσιµος Καλούρης Εκπρόσωπος Ε.∆.Ε  
7. Αλέξανδρος Παρίσης ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Ι.Ν 

 
Β.          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 
       1.   Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο   Π.Ε  Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό 

2. ∆ηµήτρη Στουπά , Π.Ε  Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Γεράσιµος Τσιούτσιος Π.Ε Χηµικό Μηχανικό 
4. Θεόδωρο Καλογερόπουλο   Π.Ε   Πολιτικό Μηχανικό 
5. Όθωνα Φιλιππάτο Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε 
6. Γεώργιο Κουράκο Εκπρόσωπος Ε.∆.Ε 
7. Σπυρίδωνα Ματιάτο Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Ι.Ν 
8.  

H Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει και ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να επιλέγεται µε κλήρωση και ψηφίζει την πρόταση του. 

και αφού είδε τις διατάξεις:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την παρ 3 και την παρ. 4  του άρθρου 21 του Ν 3669/2008   
 την   παραπάνω εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του άρθρου  21 του Ν 3669/2008   του έργου «Ανέγερση 
Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση)».  όπως παρακάτω:  
 
 
Α.              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου  Π.Ε Τοπογράφο  Μηχανικό. 
2. Ελένη Λουκέρη  , Π.Ε Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Σπυρίδωνα Παρίση  Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικό  
4. Λεωνίδα Παγουλάτο  Π.Ε  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό. 
5. Κοσµάτος Γεράσιµος  Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε 
6. Γεράσιµος Καλούρης Εκπρόσωπος Ε.∆.Ε  
7. Αλέξανδρος Παρίσης ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Ι.Ν 

 
Β.          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 
       1.   Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο   Π.Ε  Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό 

2. ∆ηµήτρη Στουπά , Π.Ε  Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Γεράσιµος Τσιούτσιος Π.Ε Χηµικό Μηχανικό 
4. Θεόδωρο Καλογερόπουλο   Π.Ε   Πολιτικό Μηχανικό 
5. Όθωνα Φιλιππάτο Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε 
6. Γεώργιο Κουράκο Εκπρόσωπος Ε.∆.Ε 
7. Σπυρίδωνα Ματιάτο Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς Εκπρόσωπος Π.Ε.∆.Ι.Ν 
 

Πρόεδρος ορίζεται ο Λεωνίδας Παγουλάτος µε αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καλογερόπουλο   , µέλος και 
γραµµατέας ορίζεται  η Ελένη Λουκέρη. 
 
 
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: ΒΛ1ΤΩΕ5-Ο9Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  21 η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   261   / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση αίτησης αναστολής του ∆ήµου. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη        και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  56190/18-11-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                             
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                           
3.  Γαλάτης Άγγελος                                                                                              Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                          
5.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                           
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην ειδική 

Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία εισηγούµενη  το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

«Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση αίτησης αναστολής του ∆ήµου »Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

Επιτροπής τα παρακάτω:  

 Την 19.11.2013 κατατέθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 11.11.2013 

αίτηση αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της εδρεύουσας στην Πάτρα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου όπως νόµιµα εκπροσωπείται για την αναστολή 

της εκτέλεσης της µε αριθµό 9913/863 & (9230/789)/03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και την συναφή µε αυτή µε 

αριθµό 10935/938 & 10664/923/03.06.2013 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

 Επί της αίτησης αναστολής µε την από 19.11.2013 πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πατρών διατάχθηκε η επίδοση της αίτησης αναστολής µε αντίγραφο της εν λόγω πράξης στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και η αποστολή φακέλου και 

απόψεων µας εντός (5) ηµερών.  Λόγω των αποκλειστικών προθεσµιών που τάχθηκαν µε την πράξη 

του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ήταν αναγκαίο να επιδοθεί.  Ως εκ τούτου η αίτηση 

αναστολής επιδόθηκε από τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών κ. Ιωάννη Χρονόπουλο. 



 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ορισµό δικαστικού επιµελητή 

του Πρωτοδικείου Πατρών για την επίδοση της µε αριθµό κατάθεσης 125/2013 αίτησης αναστολής του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου 

για την αναστολή της εκτέλεσης της µε αριθµό 9913/863 & (9230/789)/03.06.2013 απόφασης του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και την 

συναφή µε αυτή µε αριθµό 10935/938 & 10664/923/03.06.2013 διαπιστωτική πράξη του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, στην  

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Ορίζει τον  ∆ικαστικό Επιµελητή   του Πρωτοδικείου Πατρών   κ. Ιωάννη Χρονόπουλο  για την 

έπιδωση της µε αριθ.   κατάθεσης 125/2013 αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την αναστολή της 

εκτέλεσης της µε αριθµό 9913/863 & (9230/789)/03.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και την συναφή µε αυτή µε 

αριθµό 10935/938 & 10664/923/03.06.2013 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, στην  Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται. 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


