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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  38ης  (τακτικής)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

22 η    Αυγούστου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   310  / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014  και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 22 η   Αυγούστου   του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 
12.00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  38955/19-08-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                               
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
                                                                                                                                                                    
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  το     1ο   θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014  και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αρχική 
εισήγηση της εν λόγω τροποποίησης  που έχει ως εξής : 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2014  

  
   Κατά την χορήγηση των οικονοµικών βοηθηµάτων σε πολίτες του ∆ήµου µας που 
επλήγησαν από τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου   του 2014 
επεστράφησαν ποσά από κάθε υπόλογο χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού 
ύψους 99.971,10€. Το χρηµατικό αυτό ποσό θα επιστραφεί στον ΚΑΕ 00.6739.04 µε τίτλο 
«Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών 
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» προκειµένου να πληρωθούν 



αιτήσεις που εκκρεµεί η εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
παρακάτω αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2014: 
 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4211 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής» µε ποσό 99.971,10€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό 99.971,10€. 

 
Επιπλέον σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. ∆28/21245/1639/02-07-2014 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα αποδοθεί στον ∆ήµο µας ποσό 
652.000,00€ προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που 
προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 (ΦΕΚ 149 Ά/73). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών” και του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.04 µε τον τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω 
φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) ” µε το 
ανωτέρω ποσό. 
Η παραπάνω αναµόρφωση δεν βαρύνει το Αποθεµατικό το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό 
των 373.483,53€. 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  συµπληρώνει  τα παρακάτω: 
 
Μετά την αριθµ. πρωτ. 2/65049/20-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία 
τροποποιεί το ποσό της απόδοσης στο ∆ήµο µας και η εισήγηση διαµορφώνεται ως 
ακολούθως. 
   Κατά την χορήγηση των οικονοµικών βοηθηµάτων σε πολίτες του ∆ήµου µας που 
επλήγησαν από τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου   του 2014 
επεστράφησαν ποσά από κάθε υπόλογο χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού 
ύψους 99.971,10€. Το χρηµατικό αυτό ποσό θα επιστραφεί στον ΚΑΕ 00.6739.04 µε τίτλο 
«Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών 
(ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» προκειµένου να πληρωθούν 
αιτήσεις που εκκρεµεί η εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
παρακάτω αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2014: 
 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4211 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής» µε ποσό 99.971,10€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε ποσό 99.971,10€. 

 
Επιπλέον σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. ∆28/21245/1639/02-07-2014 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και την αριθ. πρωτ. 2/65049/20-
08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών θα αποδοθεί στον ∆ήµο µας ποσό 
530.135,00€ προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που 
προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 (ΦΕΚ 149 Ά/73). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών” και του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.04 µε τον τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω 
φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) ” µε το 
ανωτέρω ποσό. 
Η παραπάνω αναµόρφωση δεν βαρύνει το Αποθεµατικό το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό 
των 373.483,53€. 
 Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών :  Γεράσιµος Ε. Παυλάτος 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει ψηφίσει την έγκριση του 
Προϋπολογισµού  2014 , δεν ψηφίζει και την παραπάνω εισήγηση για την τροποποίησή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει στην  παρούσα τροποποίηση να  εγγραφούν  επίσης και 
οι πιστώσεις για την υπερωρίες των εργαζοµένων από τους σεισµούς  και η εκλογική τους 
αποζηµίωση που δεν έχουν ακόµη καταβληθεί και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την Εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Παρίσης –Παπαδάτος –Αποστολάτος και η κ. Κουνάδη. 
 



Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

4) το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  7) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
                             
 
                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 

ως έχει και   εισήγησή   για έγκριση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  22  η  Αυγούστου     2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   311/ 2014 
 
  ΘΕΜΑ :Συζήτηση για την  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών 
οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η  Αυγούστου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38955/19-08-2014 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                             
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον 

Προϊστάµενο της  Υπηρεσίας Προνοίας κ. ∆ηµήτριο ∆ηµουλιό  ο οποίος   εισηγούµενος το   1 ο   θέµα εκτός   

ηµερήσιας διάταξης « Συζήτηση για την έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών 

οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Σε συνέχεια της εισήγησης της 310/2014 προηγούµενης απόφασης σχετικά µε την «Κατάρτιση σχεδίου 

αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014  και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» που 

αναφέρει τα παρακάτω :  

Κατά την χορήγηση των οικονοµικών βοηθηµάτων σε πολίτες του ∆ήµου µας που επλήγησαν από τους 
σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου   του 2014 επεστράφησαν ποσά από κάθε 
υπόλογο χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ύψους 99.971,10€. Το χρηµατικό αυτό ποσό 
θα επιστραφεί στον ΚΑΕ 00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» 
προκειµένου να πληρωθούν αιτήσεις που εκκρεµεί η εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την παρακάτω αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2014: 
 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4211 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών 
ενταλµάτων προπληρωµής» µε ποσό 99.971,10€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)» µε ποσό 99.971,10€. 

 
Επιπλέον σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. ∆28/21245/1639/02-07-2014 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα αποδοθεί στον ∆ήµο µας ποσό 652.000,00€ 



προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 
(ΦΕΚ 149 Ά/73). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 
1214.06 µε τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών” και του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 µε τον τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) ” µε το ανωτέρω ποσό. 
Η παραπάνω αναµόρφωση δεν βαρύνει το Αποθεµατικό το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό των 
373.483,53€. 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  συµπληρώνει  τα παρακάτω: 
 
Μετά την αριθµ. πρωτ. 2/65049/20-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία τροποποιεί 
το ποσό της απόδοσης στο ∆ήµο µας και η εισήγηση διαµορφώνεται ως ακολούθως. 
   Κατά την χορήγηση των οικονοµικών βοηθηµάτων σε πολίτες του ∆ήµου µας που επλήγησαν από 
τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου   του 2014 επεστράφησαν ποσά από κάθε 
υπόλογο χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ύψους 99.971,10€. Το χρηµατικό αυτό ποσό 
θα επιστραφεί στον ΚΑΕ 00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» 
προκειµένου να πληρωθούν αιτήσεις που εκκρεµεί η εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την παρακάτω αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2014: 
 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4211 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών 
ενταλµάτων προπληρωµής» µε ποσό 99.971,10€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)» µε ποσό 99.971,10€. 

 
Επιπλέον σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. ∆28/21245/1639/02-07-2014 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και την αριθ. πρωτ. 2/65049/20-08-2014 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών θα αποδοθεί στον ∆ήµο µας ποσό 530.135,00€ προκειµένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 (ΦΕΚ 149 Ά/73). Για το λόγο 
αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο “Οικονοµική 
Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών” και του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.04 µε τον τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) ” µε το ανωτέρω ποσό. 
 

Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό ως      υπόλογου Εντάλµατος Προπληρωµής 
ποσού 591.730,50 €  της µόνιµου  τακτικής  υπάλληλο του ∆ήµου  κ. Αλεξάνδρας  Παπαναστασάτου η   οποία θα   
τα  αποδώσει   στους δικαιούχους  δηµότες προκειµένου να αποκατασταθούν οι   ζηµιές   των  οικοσκευών   
τους από τους πρόσφατους σεισµούς.  
Ο Πρόεδρος  σηµειώνει ότι η απόφαση για τον εν λόγω Χρηµατικό Ένταλµα θα ληφθεί µετά την έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της παραπάνω 310/2014 απόφασης  τροποποίησης του Προϋπολογισµού για το 
συγκεκριµένο θέµα. 
    
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 

                                                                   Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                  ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Α∆Α: ΒΜ70ΩΕ5-033 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  38 ης  (τακτική)  συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την  

22 η    Αυγούστου   2014    ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312   / 2014 
              
ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014. 
 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 22 η   Αυγούστου   του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή           και 
ώρα 12:00  το µεσηµέρι  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  38955/19-08-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                               
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
 

 
Ο  Πρόεδρος , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της 
συνεδρίασης  ,  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  το     2ο   θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   
2014.»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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω   

προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1286 4-8-2014 123,19 
Λοιπές προµήθειες υλικά εργαλεία 
(ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20. 6699 9.809,21 

1322 13/08/2014 452,64 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΑΛ. 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ,ορισθείσα µε 
33&95/2014 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6111 9.723,97 

1323 13/08/2014 56.499,08 
Αποχέτευση Σκάλας  ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) 22η 
ΕΝΤΟΛΗ 25.7326.14 209.303,98 

1327 14/08/2014 106.027,84 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  
ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 00.6731.01 425.811,19 

1328 14/08/2014 78.284,24 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  
ΙΟΥΛΙΟΥ  2014 00.6731.01 425.811,19 

1329 14/08/2014 492,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10. 6462 7.858,05 

1330 14/08/2014 664,20 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10. 6462 7.858,05 

1331 14/08/2014 479,50 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ) - ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΛ. ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ[ΚΗΥ 
5884, ΚΥ 6020, ΚΗΙ 4932, ΚΗΥ 5879] 20. 6323 7.906,50 

1332 14/08/2014 40,00 
ΠΑΓΙΑ ΕΛ. ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ[ΑΡΙΘ. 
ΟΦΕΙΛΗΣ:900931106,900931171] 80.8117.10 0,00 

1333 14/08/2014 55,00 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων  [ΚΕΖ 5102] 10. 6321 0,00 

1334 18/08/2014 10.000,00 
Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού ) 20. 6061 1.870,40 

1355 19/08/2014 123,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Β΄ 
ΦΑΣΗ[ΑΠ.ΟΙΚ.:204/2014] 10. 6462 7.631,73 

1356 19/08/2014 103,32 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ∆΄ 
ΦΑΣΗ[ΑΠ.ΟΙΚ.:204/2014] 10. 6462 7.631,73 

1357 20/08/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ( ∆. Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ) 20. 6641 125.887,45 

1358 20/08/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ( ∆.Ε. 
ΠΑΛΙΚΗΣ ) 20. 6641 125.887,45 

1359 20/08/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ( ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ) 20. 6641 125.887,45 

1360 20/08/2014 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  (∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ) 20. 6641 125.887,45 

1361 20/08/2014 244,50 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 10.551,41 

1362 20/08/2014 24.489,00 

Εργασίες αποκατάστασης ζηµιών 
σχολικών κτιρίων λόγω των σεισµών του 
2014  70.7331.15 111,00 

1363 20/08/2014 7.300,00 

Εργασίες κατασκευής στεγάστρου 3ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου λόγω 
των σεισµών του 2014  70.7331.16 80,00 



1364 20/08/2014 513,22 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )   ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 00.6221.00 0,00 

1365 20/08/2014 1.845,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 10. 6264 5.712,68 

1366 20/08/2014 2.952,00 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΑΤΑ  10.7331.19 834,00 

1367 20/08/2014 2.214,00 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΑΤΑ  10.7331.19 834,00 

1368 20/08/2014 5.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 45. 6063 0,00 

1369 20/08/2014 290,71 

Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 
χώρων[ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
,παροχής µε αριθµ. 31054764] 20.7336.07 5.709,29 

1370 21/08/2014 70.000,00 

Προγραµµατική σύµβαση µε νέα 
∆ηµοτική Επιχείρηση  ( ΚΕ∆ΗΚΕ) [8η 
∆ΟΣΗ] 00.6737.02 308.000,00 

1371 21/08/2014 5.904,00 

Ολοκλήρωση κτηρίου πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής ∆∆ ∆ιλινάτων 
(ΣΑΤΑ  ) 30.7331.14 0,00 

1372 21/08/2014 5.965,00 
Επίστρωση δαπέδων αναψυκτηρίου 
Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ 30.7336.20 0,00 

1373 21/08/2014 3.650,00 
Επισκευές-συντηρήσεις οικίσκου πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής ∆Α (ΣΑΤΑ  30.7331.26 0,00 

1374 21/08/2014 1.353,00 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  70.6279.13 8.647,00 

1375 21/08/2014 3.653,10 
Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ∆.Α  
(ΣΑΤΑ  )  30.7332.09 0,00 

1376 21/08/2014 6.819,12 
Κατασκευή τοιχίων από λιθοδοµή στο ∆∆ 
Φάρσων ΣΑΤΑ 30.7323.66 0,00 

1377 21/08/2014 6.494,40 
Βελτιώσεις βατότητας δρόµων ∆∆  
Ζόλων ΣΑΤΑ 30.7333.70 0,00 

1378 21/08/2014 357,14 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων (ΚΗΥ5854) 20. 6253 1.625,72 

1379 21/8/2014 387,45 

Μισθώµατα µηχανηµάτων-Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων [ΜΙΣΘΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ την 17/8/2014, 
αριθµ. 39311/21-8-2014 διαβιβαστικό 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 9.612,55 

1380 21/8/2014 387,45 

Μισθώµατα µηχανηµάτων-Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων [ΜΙΣΘΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ την 17/8/2014, 
αριθµ. 39310/21-8-2014 διαβιβαστικό 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 9.225,10 

 

 
 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1286-1322-1323, από 1327 έως 
και 1334- 1355-1356-1364-1368-1369 και 1370. 



 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1323-1329-1330-1331-1332-
1333-1355-1356-1364-1369-1379 και 1380. 
Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης –Παπαδάτος- Αποστολάτος  και Κουνάδη .  
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  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 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  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Αλέξανδρος Παρίσης  
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     346   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών στις 26-09-2014. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                                              
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

4 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών στις 26-09-2014.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    38029/11-08-2014 έγγραφό της  

Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  τα 

παρακάτω :  

 Στις   26-09-2014  πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 10-

7-2008 (ΑΒΕΜ: 59/2008)  αγωγή της Κοινωνίας µε την επωνυµία  «Καλογεράτος Νικόλαος-

Καλογεράτος Λάµπρος »  ΚΑΤΑ  του πρώην ∆ήµου Ερίσου.  

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να της καταβάλλει  α) ποσό 

30.000 ευρώ από συµπληρωµατική σύµβαση έργου για τη µεταφορά λυµάτων από το ∆ηµοτικό βόθρο  

Φισκάρδου, για την οποία δεν τηρήθηκε καµία νόµιµη διαδικασία ήτοι απόφαση αρµοδίου οργάνου, 

έγγραφη σύµβαση, ύπαρξη βεβαίωσης  καλής εκτέλεσης και  β) ποσό 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη 

λόγω καθυστέρησης καταβολής οφειλοµένων. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα εισήγηση επί 

παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω 

αγωγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 26-9-2014 ή σε οποιαδήποτε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο.  

 



 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Ο  κ. Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα καταψηφίζει 

την εισήγηση. 

Ο  κ. Γκισγκίνης για τον ίδιο λόγο ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ψηφίζουν : Παρίσης –Αποστολάτος –Κουνάδη και Παπαδάτος. 

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 

 
 
      Ορίζει  την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου προκειµένου να 

παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη 

δικάσιµο της 26-9-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

.   

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  347  / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στις 
19-09-2014. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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    
σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                        
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

5 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών στις 19-09-2014.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    38383/13-08-2014 έγγραφό της  

Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  τα 

παρακάτω :  

Στις 19 Σεπτεµβρίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 

15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 95/2010 αγωγή της ναυτιλιακής εταιρίας µε την επωνυµία 

«Υδροδοτική Ιονίου Ν.Ε.» κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος 

Κεφαλλονιάς.   Η αντίδικος εταιρία αρχικά άσκησε κατά υµών την από 20.03.2007 και µε αριθµό 

κατάθεσης 142/2007 αγωγή της ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η οποία 

συζητήθηκε κατά την δικάσιµο της 24ης Μαρτίου 2009 και µε την οποία ζητούσε να υποχρεωθούµε να 

της καταβάλουµε το συνολικό ποσό των 392.677,33 ευρώ ήτοι 38.086,66 ευρώ για το έτος 2004, 

305.672,67 ευρώ για το έτος 2005 και 48.918,00 ευρώ για το έτος 2006 και το ποσό αυτό, νοµιµότοκα 

από της επόµενης της προµήθειας, µεταφοράς και πώλησης δυνάµει των αναφερόµενων σε αυτή 

φορτωτικών εγγράφων.  Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 59/2009 απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της ενάγουσας ως 

απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας διότι ως έκρινε το ως άνω δικαστήριο, οι στην αγωγή της 

αναφερόµενες συµβάσεις προµήθειας ύδατος συναφθείσες µε την αντίδικο συµβάσεις είναι διοικητικές 

και η εξ αυτών αναφυόµενη διαφορά ως διοικητική υπάγεται στην δικαιοδοσία των τακτικών ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων.  Η αντίδικος εν συνεχεία κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Πατρών την από 15.07.2010 



έφεση της (αριθµ. 1036/2010) επικαλούµενη ότι εσφαλµένα η εκκαλούµενη δέχθηκε ότι υφίσταται 

έλλειψη δικαιοδοσίας του δικάσαντος Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Η ως άνω έφεση 

εκδικάστηκε στις 6 Μαρτίου 2014 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επ’ αυτής.  Παράλληλα η αντίδικος 

άσκησε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών την από 15.07.2010 αγωγή της για το µέρος της 

απαίτησής της που αφορούσε τις άτυπες µεταξύ αυτής και υµών συναφθείσες συµβάσεις προµήθειας 

ύδατος, η εκδίκαση της οποία έχει προσδιοριστεί για την δικάσιµο της 25ης Σεπτεµβρίου 2014 και την 

από 15.10.2010 αγωγή της ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών για το µέρος της απαίτησής της 

που προέρχονταν από την από 13.05.2005 σύµβαση προµήθειας ύδατος, χρηµατικού ποσού 

157.333,10 ευρώ. Σύµφωνα δε, µε το µε αριθ. πρωτ. 36761/2013 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εκ του ανωτέρω ποσού ο πρώην ∆ήµος Ερίσου έχει εξοφλήσει στην αντίδικο 

εταιρία το χρηµατικό ποσό των 82.745,90 ευρώ ενώ για το υπόλοιπο χρηµατικό ποσό των 74.587,20 

ευρώ πέραν των φορτωτικών που έχουν εκδοθεί από την αντίδικο εταιρία ουδέν άλλο παραστατικό 

υπάρχει στο αρχείο του ∆ήµου που να συνοδεύει αυτές  (π.χ. πρωτόκολλο παράδοσης) και από το 

οποίο να προκύπτει η ποσότητα του προµηθευόµενου νερού. Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια για 

τον ορισµό δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 παρακαλώ  όπως εγκρίνετε την 

παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου 

προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπροσώπως είτε µε δήλωση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών κατά την δικάσιµο της 19ης Σεπτεµβρίου 2014  καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να 

εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 15.07.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 

95/2010 αγωγής της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ 

Ν.Ε.» που εδρεύει στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του 

(πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση Ερύσσου Κεφαλληνίας, 

όπως νόµιµα εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµο Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010). 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Οι κ. κ. Ζαπάντης και Γκισγκίνης ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος –Γαλάτης –Παπαδάτος. 

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 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπροσώπως είτε µε δήλωση ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 19ης Σεπτεµβρίου 2014  καθώς και σε κάθε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 15.07.2010 

και µε αριθµό κατάθεσης 95/2010 αγωγής της Ναυτιλιακής Εταιρείας του Ν.959/74 µε την επωνυµία 

«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΥ Ν.Ε.» που εδρεύει στην Νίκαια Πειραιά (Καυκάσου 81-83), όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται κατά του (πρώην) Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος Ερύσσου, που εδρεύει στην Ένωση 

Ερύσσου Κεφαλληνίας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς (ν.3852/2010).  

       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                         Αλέξανδρος Παρίσης 
                                                                      ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  348  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Μεσολογγίου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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    
σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                           
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

6 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    38384/13-08-2014 έγγραφό 

της  Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  

τα παρακάτω :  

 

Την 22.05.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµος µας η µε αριθµό 47/2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Μεσολογγίου σύµφωνα µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να καταβάλλει στην εδρεύουσα στο δ.δ 

Κατόχης δήµου Μεσολογγίου ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.»  το χρηµατικό ποσό των 5.514,45 ευρώ νοµιµότοκα µε επιτόκιο 6% από 

την επόµενη επίδοσης της από 21.11.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 79/2011 αγωγής καθώς και το 

χρηµατικό ποσό των 250 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη.  Επί της ως άνω απόφασης 

δυνάµει της µε αριθµό 142/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η άσκηση του 

ένδικου µέσου της έφεσης. 

Την 25η Σεπτεµβρίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Μεσολογγίου η από 17.06.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 279/2013 έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως 

οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων κατά της εδρεύουσας στο δ.δ. Κατοχής του 

δήµου Οινιάδων εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 47/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου. 



Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

ν. 3852/2010 παρακαλώ  όπως εγκρίνετε την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπρο-σώπως είτε µε 

δήλωση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την δικάσιµο της 25ης Σεπτεµβρίου 

2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 

συζήτηση  της µε αριθµό κατάθεσης 279/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού 

διαδόχου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων κατά της εδρεύουσας στο δ.δ. Κατοχής του δήµου Οινιάδων 

εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά 

της µε αριθµό 47/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Ο κ.  Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος –Ζαπάντης –Γαλάτης και Παπαδάτος. 

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 

 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης 

Χριστοφοράτου προκειµένου να εµφανισθεί είτε αυτοπροσώπως είτε µε δήλωση ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την δικάσιµο της 25ης Σεπτεµβρίου 2014 καθώς και σε 

κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση  της µε 

αριθµό κατάθεσης 279/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Πυλαρέων κατά της εδρεύουσας στο δ.δ. Κατοχής του δήµου Οινιάδων εταιρίας µε την επωνυµία 

«Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 47/2013 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου 

 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                               Α∆Α: 64ΘΩΩΕ5-0ΘΧ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Αυγούστου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  349  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Συνέχιση διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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    
σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                    
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  7 ο θέµα     

ηµερήσιας διάταξης: «Ενηµέρωση επί της Προδικαστικής προσφυγής κατά της 249/2014 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθ.   37713/8-08-2014  προδικαστική προσφυγή της εταιρίας 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά  

της 249/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και κατά του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το 

έργο  :«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και 

Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»   

Σηµειώνεται ότι τις 19/08-2014 µε FAX κοινοποιήθηκε από την Γραµµατεία της Οικονοµικής  Επιτροπής και στις δύο 

συµµετέχουσες εταιρείες   και συγκεκριµένα στην εταιρεία Evolution Projects Plus O.E και την DOTSOFT 

Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε η πρόσκληση της σηµερινής συνεδρίασης  για 

την συζήτηση του εν λόγω θέµατος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ. Αρίθµ. 249/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής  σύµφωνα µε την οποία: 

1. Εγκρίνει ως έχει το 2Ο    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

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

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» µε  την βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς τους που το 

συνοδεύει, 

2. Γίνονται  δεκτοί όλοι οι διαγωνιζόµενοι, καθότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών τους προσφορών. 

3. Το παρών Πρακτικό θα γνωστοποιηθεί στις  δύο συµµετέχουσες εταιρείες   και συγκεκριµένα στην εταιρεία 

Evolution Projects Plus O.E και την DOTSOFT Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων Α.Ε. 

 Κατόπιν  δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ολοκληρωµένο 

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



Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο ο οποίος 

αναφέρει επί της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 

 
 
        Αργοστόλι, 21-8-2014 
        Αρ. Πρωτ.: 39357 
ΑΠΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΤΑ 
 

 
ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 (Υπ’ όψη Προέδρου της Κου Αλέξανδρου Παρίση) 
 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) κατά της 249/2014 απόφασης της  Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το έργο: «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς 
µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

  
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2. Α.Π 37713/8-8-2014 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
Σχετικά µε την Προδικαστική Προσφυγή που κατέθεσε η εταιρία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  επί της αριθµό 249/2014 απόφασης της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς (συνεδρίαση 25ης Ιουλίου 2014) έχουµε να σας αναφέρω τα εξής: 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τα αναγραφόµενα στην συγκεκριµένη Προδικαστική Προσφυγή έχει να αναφέρει τα εξής: 

1) Και από τις δυο συµµετέχουσες εταιρίες κατατεθήκαν υποµνήµατα µε Αριθ. Πρωτ. 22080/15-5-2014 (Evolution 
Projects) και Αριθ. Πρωτ. 19533/29-4-2014 (Dotsoft). Η Επιτροπή του διαγωνισµού , κατά την συνεδρίαση της στις 
18/6/2014 για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ανέγνωσε και συζήτησε τα υποµνήµατα και των 2 αυτών 
εταιριών πριν βαθµολογήσει τις συγκεκριµένες Τεχνικές Προσφορές. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν έχει 
καµία αρµοδιότητα να προχωρα σε απαντήσεις επί των υποµνηµάτων και σε αλληλογραφία µε τα διαγωνιζόµενα 
σχήµατα επί των υποµνηµάτων τους ιδιαίτερα όταν ο διαγωνισµός είναι ακόµη σε εξέλιξη. 

2) Σε σχέση µε την βαθµολόγηση του κριτηρίου Α3 Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 
Λογισµικού Εφαρµογής του Έργου. Οµοιογένεια Προσφερόµενης Λύσης 

Η Ένωση I know how – Dotsoft  χρησιµοποιεί ως προς την τρισδιάστατη απεικόνιση την χρήση του προσθέτου 
Microsoft silverlight, η οποία δεν υποστηρίζεται από  φορητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο ή tablet) µε Android και 
IOS 
Η Evolution Projects Plus:   αναφορικά µε την τριδιάστατη απεικόνιση,  προτείνει την τεχνολογία WebGL, η οποία 
αποτελεί ένα λογισµικό για την πρόσβαση σε υλικό γραφικών µέσα από ένα web browser, χωρίς την εγκατάσταση 
επιπλέον plug-ins τα οποία απαιτούνται για την χρησιµοποίηση του Microsoft silverlight της προηγούµενης εταιρίας 
Η επιτροπή από έρευνα που έκανε στα επίσηµα site των εταιριών που υποστηρίζουν τις συγκεκριµένες τεχνογνωσίες 
διαπίστωσε τα εξής: 

 
Silverlight της ένωσης «I Know How – Dotsoft» 
 
Στο επίσηµο site της Microsoft και συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-
started/install/default.aspx πηγαινοντας στα system requirements, θα δούµε ότι υπάρχουν browsers που για 
συγκεκριµένα λειτουργικά συστήµατα (Operation systems) έχουν το σύµβολο «-» αντί για το σύµβολο «√». Αυτό 
σηµαίνει ότι ο Silverlight δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγµα, σε έναν υπολογιστή που έχει windows 
7, το Silverlight και κατ επέκταση η εφαρµογή της ένωσης εταιρειών, δεν θα παίζει στον internet explorer 10 11, που 
είναι οι πιο τελευταίοι. Σε έναν υπολογιστή MAC της Apple, δεν παίζει σχεδόν κανένας browser. Οι browsers για 
ταµπλέτες δεν αναφέρονται καν, γιατί θεωρείται π.χ. αυτονόητο ότι από τη στιγµή που δεν παίζει σε Mac OS, δεν 
παίζει και σε IOS. Σηµείωση: Το ότι δεν παίζει σε πολλούς browsers των σταθερών υπολογιστών είναι πολύ 
χειρότερο από το ότι δεν παίζει σε ταµπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. 
 
OpenGL της εταιρείας «Evolution Projects Plus» 
Στην επίσηµη σελίδα του λογισµικού στο Wikipedia και συγκεκριµένα στη διεύθυνση 
http://en.wikipedia.org/wiki/WebGL, αναφέρονται όλοι οι mobile και desktop browsers που είναι συµβατοί µε το 
OpenGL.  
Είναι ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται περισσότερης διερεύνησης ότι η τεχνολογία WebGL είναι σε µεγαλύτερο βαθµό 
συµβατή µε φορητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο ή tablet) αφού υποστηρίζει τις συσκευές µε IOS δηλαδή τους 
χρήστες που διαθέτουν I-phone και I-pad και υπερτερεί έναντι του silverlight 
Αυτός είναι και ο λόγος που η επιτροπή βαθµολογεί µε 102 την µία τεχνική προσφορά έναντι 100 που βαθµολογεί 
την άλλη της ανταγωνίστριας εταιρίας. 
 
Τέλος  σε σχέση µε τις ποσότητες των υλικών που προσφέρονται ανά κατηγορία: 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σύµφωνα µε  το άρθρο Β.3.2.1  της διακήρυξης οι ποσότητες των υλικών 
που ζητούνται ανά κατηγορία. 

Είδος Μονάδα 
µέτρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Ποσότητα 
που θα 

Ποσότητα 
που θα 

Ποσότητα που 
θα υποστεί 



Παραχθεί Συλλεχθεί επεξεργασία 

Περιγραφική πληροφορία σε 
κείµενο 

Αριθµός 
σελίδων 

700* 200** 500*** 500 

Φωτογραφίες Αριθµός φωτό 2794 2200 594 2794 

Βίντεο Λεπτά της 
ώρας 

108 39 69 108 

Αναπαραστάσεις Αριθµός 1 1 0 1 

 Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο Β.3.2.1 της ∆ιακήρυξης (Συγκέντρωση, Παραγωγή και Επεξεργασία Περιεχοµένου) οι 
παραπάνω αναγραφόµενες ποσότητες είναι συγκεκριµένες και όχι οι ελάχιστες απαιτούµενες όπως εσφαλµένως 
αναφέρεται στην συγκεκριµένη Προδικαστική Προσφυγή. Συνεπώς η µία προσφορά θα υπερίσχυε της άλλης µόνο 
εάν πράγµατι η διακήρυξη ανέφερε ως ζητούµενες τις παραπάνω κατ΄ ελάχιστον ποσότητες και όχι τις 
συγκεκριµένες. 

Ως προς την γλωσσική υποστήριξη η Dotsoft προσέφερε τέσσερις γλώσσες έναντι 2 γλωσσών της Evolution και 
πράγµατι πήρε στην κατηγορία Β2 της Τεχνικής Αξιολόγησης 102 έναντι 100 της άλλης διαγωνιζόµενης εταιρίας. 
Επιπλέον τα κριτήρια βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης είναι: 
 

Α/Α Κριτήρια 
Συντελεστής 

Βαρύτητας Κριτηρίου 

ΟΜΑ∆Α Α «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» (65%) 

1.  Κατανόηση έργου - Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης – Μεθοδολογία 
Υλοποίησης.  

10% 

2. Κάλυψη προδιαγραφών και απαιτήσεων του εξοπλισµού.  Προτεινόµενη 
Αρχιτεκτονική. 

5% 

3. Περιγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του Λογισµικού 
Εφαρµογής του Έργου. Οµοιογένεια Προσφερόµενης Λύσης. 

35% 

4. Περιγραφή µεθοδολογίας παραγωγής ψηφιακού υλικού 15% 

ΟΜΑ∆Α Β «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ (35%) 

1. ∆οµή και Σύνθεση Οµάδας Έργου 10% 
2. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις - Παραδοτέα 5% 
3. Εκπαίδευση 10% 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 
5. Παρεχόµενες υπηρεσίες λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών – Τεχνική 

Υποστήριξη 
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 
Εποµένως όπως βλέπουµε και στον παραπάνω πίνακα τα παραδοτέα υλικά  είναι συγκεκριµένα και ο τυχόν παραπάνω 
προσφερόµενος όγκος της ποσότητας τους δεν εµπίπτει σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια βαθµολόγησης της τεχνικής 
αξιολόγησης. 

Επιπλέον πρέπει να σας αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το Νόµο 3886/2010 άρθρο 4 και 5 η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 
αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία (15 ηµερών) επί της δικαστικής προσφυγής, µετά την άπρακτη περίοδο 
της οποίας τεκµαίρετε η απόρριψη αυτής. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 5 ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής να υποβάλλει στο 
αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. 

Ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και προς χάριν προστασίας του ∆ιαγωνισµού του Έργου,  παρακαλούµε όπως και εφόσον 
υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς, µας δώσετε εντολή ώστε να 
προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού το οποίο είναι το άνοιγµα  των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων του εν λόγω έργου.  

 
Τα µέλη της Επιτροπής 
 
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος   
2. Κοντογιάννης Γεώργιος 
3. Παγουλάτος Λεωνίδας 
4. Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Ο Πρόεδρος αµέσως µετά  θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το υπ΄αρίθ.  39423/21-08-2014 έγγραφο της 

Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 



 Σε σχέση µε το µε αριθ. πρωτ. 39357/21-08-2014 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ΕΚΠΟΤΑ θέτω υπόψη σας ότι το συγκεκριµένο θέµα άπτεται καθαρά τεχνικών θεµάτων επί των οποίων η Νοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου δεν έχει καµία απολύτως γνώση. Όσον αφορά στο θέµα της προόδου της διαδικασίας σε 

περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής επικαλούµαστε τα µε αριθ. πρωτ.  1888/17-1-2013 και 12810/26-03-

2014 έγγραφα µας που αφορούν το ίδιο θέµα και επί των οποίων παρατίθεται αναλυτικά η ισχύουσα νοµοθεσία. 

Επίσης σας επισηµαίνουµε ότι από το νόµο δεν προβλέπεται σε καµία περίπτωση ως προαπαιτούµενο η σύµφωνη 

γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας για τη συνέχιση της διαδικασίας από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Για το συγκεκριµένο 

θέµα ήτοι την πρόοδο της διαδικασίας σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής, αν και ο νόµος, όπως 

παρατίθεται στα συνηµµένα έγγραφα µας, είναι απόλυτα σαφής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µονίµως και συστηµατικά 

αποφεύγει να εισηγηθεί  προς την Οικονοµική Επιτροπή. Η τακτική αυτή καθώς και η τυχόν επανάληψη της στο 

µέλλον ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηρισθεί από τους ίδιους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ως άρνηση 

εκτέλεσης καθήκοντος που απορρέει από την άρνηση των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να αποδεχθούν τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συµµετοχή τους σε αυτή παρόλο που αποδέχονται την ιδιότητα του µέλους της.    

Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας : Νίκη Χριστοφοράτου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Ο κ. 

Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι  επειδή δεν υλοποιήθηκε η 71/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα 

µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα να συζητηθεί στην ηµερήσια διάταξη της  επόµενης συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής  µε γραπτές  εισηγήσεις επί του συγκεκριµένου θέµατος , της Νοµικής Υπηρεσίας και της 

Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ µε τις απόψεις τους  επί των προηγούµενων προδικαστικών προσφυγών και τις προτάσεις τους   

για την συνέχιση η µη της διαδικασίας του παραπάνω διαγωνισµού και σε συνδυασµό  µε το παραπάνω έγγραφο της 

Νοµικής Υπηρεσίας   ∆ΕΝ συµµετέχει στην διαδικασία. 

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 µε σκοπό την τουριστική προβολή της 

Κεφαλλονιάς που σίγουρα µπορούσε  να υλοποιηθεί µετά από ένα πρόχειρο έλεγχο  υλοποίησης παρόµοιων 

ιστοσελίδων    µε  κόστος   από  20.000,00 έως και 100.000,00 €. 

Τα χρήµατα  αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και των Λαών της υπόλοιπης της Ευρώπης δεν µπορεί να σπαταληθούν 

για να γίνει ένα διαδυκτιακό portal  , όταν  οι καθαρίστριες είναι απλήρωτες , οι υπερωρίες των εργαζοµένων  που 

πραγµατοποιήθηκαν εξ αιτίας των  σεισµών  δεν έχουν καταβληθεί ακόµη  και στα σχολεία υπάρχουν σοβαρά 

προβλήµατα  ενώ  τα παραπάνω χρήµατα θα καταλήξουν   στις τσέπες κάποιων  ιδιωτών , για τον λόγο αυτό 

δηλώνουµε ότι το θέµα αυτό είναι πολιτικό σκάνδαλο το παρακολουθούµε και στην συνέχεια θα βγάλουµε σχετική 

ανακοίνωση , δηλώνουµε δε ότι για όλα τα παραπάνω ΑΠΕΧΟΥΜΕ  της διαδικασίας.  

 

Ο Πρόεδρος αφού επισηµαίνει ότι εάν υπήρχε η παραµικρή δυνατότητα η  χρηµατοδότηση των 300.000,00 €  από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιµοποιηθεί για  άλλο σκοπό εκτός της  εκτέλεσης  του ως άνω έργου , θα είχε 

σίγουρα αξιοποιηθεί για να καλύψει πιο επείγουσες ανάγκες του ∆ήµου και προσθέτει  ότι εφόσον η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού  ΕΚΠΟΤΑ (σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά της ) ως  όφειλε ,  έχει αξιολογήσει τις Τεχνικές 

προσφορές των  διαγωνιζόµενων  εφαρµόζοντας  την κείµενη νοµοθεσία ,προτείνει να της δοθεί εντολή για την 

συνέχιση του ∆ιαγωνισµού στο επόµενο στάδιο το οποίο είναι το άνοιγµα  των οικονοµικών προσφορών των 

διαγωνιζόµενων του εν λόγω έργου για την ανάδειξη του µειοδότη. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος –Γαλάτης και Παπαδάτος. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

2) την µε  Α.Π   37713/8-8-2014 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

3) την  Αρ. Πρωτ.: 39357/21-8-2014 αναφορά επί της προδικαστικής Προσφυγής του Προέδρου και των Μελών της 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
4) την 39423/21-08-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας: 
 
 
 
 
 
 



 
 
         
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Μετά την υπ αρίθ. 39357/21-08-2014  αναφορά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  σχετικά  µε αρ. πρωτ. 

37713/8-8-2014 ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -  ΚΑΤΑ της 249/2014 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής και ΚΑΤΑ  του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 

έργου : «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και 

Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», δίνει  εντολή 

προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ για την συνέχιση του ∆ιαγωνισµού στο επόµενο στάδιο το οποίο είναι το 

άνοιγµα  των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων για την ανάδειξη του µειοδότη του έργου: 

«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Α∆Α: ΨΓ∆ΖΩΕ5-Θ6Σ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
την  22 η  Αυγούστου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   350    / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η  Αυγούστου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38955/19-08-2014 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                     
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         

 

Ο  Πρόεδρος ,∆ήµαρχος - κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος      

το 2ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθµ. 39003/19-08-2014 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

του παραπάνω έργου  κ. Λεωνίδα Παγουλάτου  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το υπ αρίθ. 37138/5-08-2014 

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του παραπάνω έργου  σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται ως 

προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε» µε  Μέση Τεκµαιρόµενη Έκπτωση 51,97% το 

οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ »  

Προϋπολογισμού 2.500.590,00  ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 



Στο Αργοστόλι σήμερα 05-08-2014   Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. 

Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου του θέματος, που 

συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 203/2014 & 259/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δ. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  

1. Παγουλάτο Λεωνίδα  
Προϊστάμενο του τμήματος Β της ΔΤΥ-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. Αμαραντίδου Αικατερίνη Τοπογράφο  μηχανικό της ΔΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

3. Δανελάτο Σπυρίδωνα  Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

4. Κλαουδάτο Γεράσιμο  Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  της ΔΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

5. Ματιάτο Σπυρίδωνα Α/Δήμαρχος Κεφαλλονιάς  Εκπρόσωπος ΠΕΔΙΝ 

6. Καλούρης Γεράσιμος Εκπρόσωπος Εργοληπτών 

7. Σταυρος Τραυλός  Εκπρόσωπος ΤΕΕ  

 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι 

ενδιαφερόμενοι και κατέθεσαν σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς και φάκελο 

δικαιολογητικών 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΔΤ 

1 ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Χ 142047 

2 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΟΘΩΝ  ΑΕ 224220 

3 Κ/Ξ ΠΡΩΤΟΝΕΤΑΡΙΟΣ Δ. - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΑΚ 634744 

4 Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΕ 505180 

5 ΔΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΒ 763420 

6 ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α2 222250 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΚ 292051 

8 Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ Π. - ΧΑΙΔΑΣ ΣΠ. - ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Χ 806996 

9 Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΒ 97423 

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

χρόνου παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου με την 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί 

ταχυδρομικά άλλες προσφορές για το διαγωνισμό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής όπου: 



1. Καταγράφηκαν και μονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

περιέχονταν σε αυτούς και  

2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού 

πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο μέσα στον φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνημμένο 1: 

καταγραφή δικαιολογητικών συμμετοχής (εννέα -9- φύλλα) τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού)]: 

 Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε τους σφραγισμένους φακέλους 

οικονομικής προσφοράς, προέβη στην αποσφράγισή τους, τους μονόγραψε και 

ανακοίνωσε δημόσια τα επιμέρους στοιχεία των προσφορών . 

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

προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -

ΥΔΡΕΥΣΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΦΥΤΕΥΣΗ  MTE  

1 
ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 

53 53 51 53 53 50 50 51,97 

2 
ΔΗΛΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

42 47 48 47 44 47 48 46,30 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 43 45 43 43 43 43 45 43,25 

4 
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. 

ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Ο.Ε. 
42 40 43 42 42 42 42 42,28 

5 
ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

42 39 39 40 42 40 40 40,10 

6 ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ 40 38 38 39 40 40 38 38,74 

7 
Κ/Ξ ΠΡΩΤΟΝΕΤΑΡΙΟΣ 
Δ. - ΖΕΡΒΟΣ Γ. 

37 37 37 37 37 37 37 37,00 

8 
Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
36 36 36 36 36 36 36 36,00 

9 

Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ Π. - 

ΧΑΙΔΑΣ ΣΠ. - 
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

27 27 28 26 29 27 27 28,01 

 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος 

δικαιολογητικών και ειδικότερα:  

α. η νομιμότητα εκπροσώπησης 

β. η έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων 

γ. το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

Διακήρυξης και  



δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης.  

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

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

άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος 

ομαλότητας των οικονομικών προσφορών (βλ. συνημμένο 2: Έλεγχος ομαλότητας 

οικονομικών προσφορών, τρία -3- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα μηχανόσημα. 

 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης και έγιναν δεκτοί στον 

διαγωνισμό.  

 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού επομένως δεν απέρριψε καμία προσφορά των  

διαγωνιζόμενων κρίνοντάς τη ως μη παραδεκτή. 

Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (υπ’ 

αριθμ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιος17 της Γ.Γ.Δ.Ε.), καταρτίστηκε ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -

ΥΔΡΕΥΣΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΦΥΤΕΥΣΗ  MTE  

1 
ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 

53 53 51 53 53 50 50 51,97 

2 
ΔΗΛΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

42 47 48 47 44 47 48 46,30 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 43 45 43 43 43 43 45 43,25 

4 
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Ο.Ε. 

42 40 43 42 42 42 42 42,28 

5 
ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 
42 39 39 40 42 40 40 40,10 

6 ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ 40 38 38 39 40 40 38 38,74 

7 
Κ/Ξ 

ΠΡΩΤΟΝΕΤΑΡΙΟΣ Δ. - 
ΖΕΡΒΟΣ Γ. 

37 37 37 37 37 37 37 37,00 

8 
Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

36 36 36 36 36 36 36 36,00 

9 

Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ Π. - 
ΧΑΙΔΑΣ ΣΠ. – 
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

27 27 28 26 29 27 27 28,01 

  



 Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 37137 / 05-08-2014 

έγγραφό της προς το ΕΤΑΑ Πατρών – Πύργου – Θεσσαλονίκης για την εγκυρότητα των 

εγγυητικών επιστολών αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδριάσεως.   

Συνημμένα στο παρόν Πρακτικό: 
1. Καταγραφή δικαιολογητικών συμμετοχής (εννέα -9- φύλλα) 

 

Η Επιτροπή  
1.Παγουλάτος Λεωνίδας   

2.Αμαραντίδου Αικατερίνη 

3.Δανελάτος  Σπυρίδων 

4.Κλαουδάτος Γεράσιμος  

5.Ματιάτος Σπυρίδων 

6.Καλούρης Γεράσιμος 

7.Σταυρος Τραυλός  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Του από 05.08.2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ »  
Προϋπολογισµού 2.500.590,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
Μετά την υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 Εγκύκλιο Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε ο 

έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω 
διαγωνισµό.  

Από τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού απεστάλη το  µε αριθµό πρωτ 37137 / 05-08-2014 
έγγραφο προς 1. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε (υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης,  Πύργου & Πατρών) που 
αφορούσε  τον έλεγχο εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

Ελήφθησαν σε απάντηση αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα:  
 α. υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37833 / 11-08-2014 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕ∆Ε Θεσσαλονίκης µε την οποία 

βεβαιώνεται η εγκυρότητα της: 

1.υπ’ αριθµ. 535577 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΕ»  
 β. υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37662 / 08-08-2014 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕ∆Ε Πύργου µε την οποία βεβαιώνεται 

η εγκυρότητα της: 

1.υπ’ αριθµ. 34276 / 29-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «∆ΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» 

  γ. υπ’ αριθµ. Πρωτ. 37834 / 11-08-2014 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕ∆Ε Πατρών µε την οποία βεβαιώνεται 
η εγκυρότητα των:  

1.υπ’ αριθµ. 114050 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «Κ/Ξ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – 
ΧΛΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. – ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.»  

2.υπ’ αριθµ. 114046 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.»  

 
Επίσης µέσω διαδικτύου (www.tsmede.gr / έλεγχος εγγυητικών επιστολών), επιβεβαιώθηκε η 

εγκυρότητα των παρακάτω επιστολών: 
1.υπ’ αριθµ. 1645351 / 01-08-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «Ο∆ΕΥΣΗ Α.Ε.»  
2.υπ’ αριθµ. 1645119 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ – Ι 

ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  
3.υπ’ αριθµ. 1645304 / 31-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «Κ/Ξ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΟΡΕΣΤΗ»  



4.υπ’ αριθµ. 1645076 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.»  

5.υπ’ αριθµ. 1645148 / 30-07-2014 εγγυητικής επιστολής  υπέρ της «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ 
Α.Ε.»  

 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του Φακέλου ∆ηµοπρασίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ όψη το µε αριθµό πρωτ 37138 / 05-08-2014 
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, ο πίνακας ΙΙ του πρακτικού παραµένει αµετάβλητος ως 
παρακάτω: 

 
 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ -

ΥΔΡΕΥΣΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΦΥΤΕΥΣΗ  MTE  

1 
ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ 

ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 
53 53 51 53 53 50 50 51,97 

2 
ΔΗΛΑΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
42 47 48 47 44 47 48 46,30 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. 43 45 43 43 43 43 45 43,25 

4 
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Ο.Ε. 

42 40 43 42 42 42 42 42,28 

5 
ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

42 39 39 40 42 40 40 40,10 

6 ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ 40 38 38 39 40 40 38 38,74 

7 
Κ/Ξ 

ΠΡΩΤΟΝΕΤΑΡΙΟΣ Δ. - 
ΖΕΡΒΟΣ Γ. 

37 37 37 37 37 37 37 37,00 

8 
Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

36 36 36 36 36 36 36 36,00 

9 

Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ Π. - 

ΧΑΙΔΑΣ ΣΠ. – 
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. 

27 27 28 26 29 27 27 28,01 

 
και προτείνεται ως προσωρινός µειοδότης η εταιρία: 

«ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» µε Μ.Τ.Ε. 51,97 % 
 

Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παράρτηµα αυτό, το υπογράφει. 

 
 

Αργοστόλι, 11 Αυγούστου 2014 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1.Παγουλάτος Λεωνίδας   

2.Αμαραντίδου Αικατερίνη 

3.Δανελάτος  Σπυρίδων 

4.Κλαουδάτος Γεράσιμος  

5.Ματιάτος Σπυρίδων 

6.Καλούρης Γεράσιμος 

7.Σταυρος Τραυλός  



 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει δεν διαφωνεί µε την κατασκευή του έργου αυτού αλλά  ο  λαός του 

Αργοστολίου έχει άλλες βασικές ανάγκες και δεν πρέπει να είναι   προτεραιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής η 

διάθεση 2.500.000,00 € για την υλοποίηση του και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ψηφίζουν:  οι κ. κ. Παρίσης –Παπαδάτος –Αποστολάτος – Ζαπάντης και Γαλάτης. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει 
3) την   203 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Έγκριση των όρων ∆ηµοπράτησης) 
  Και το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού: 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1) Εγκρίνει ως έχει το  παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση   του  έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ » Προϋπολογισµού 

2.500.590,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
2) Ανακηρύττει   µειοδότη για την εκτέλεση   του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ » Προϋπολογισµού 2.500.590,00  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
την  

Εταιρεία  «ΝΕΟ∆ΜΗΤΟΝ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.» µε Μ.Τ.Ε. 51,97 % 
3) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών να προσκοµίσει τα 
επικυρωµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Αλέξανδρος Παρίσης    
                                                   ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                       Α∆Α: 66Σ∆ΩΕ5-ΨΕΛ                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
την  22 η  Αυγούστου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    351   / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Κατεδάφιση 

κτιρίων   ή τµηµάτων  αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Γ΄ Φάση»  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η  Αυγούστου  του έτους 2014 , ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  38955/19-08-2014 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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                  
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         

 

Ο  Πρόεδρος ,∆ήµαρχος - κ. Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος      

το 3ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου  

µε τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων  αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Γ΄ Φάση»  έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το υπ αρίθµ. 37828/8-08-2014 διαβιβαστικό της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 

παραπάνω έργου  της κ. Αικατερίνης Αµαραντίδου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το υπ αρίθ. 36571/1-08-2014 

Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του παραπάνω έργου  που έχει ως εξής:     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου: 

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γ’ ΦΑΣΗ »  

Προϋπολογισμού 614.000,00  ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 29-07-2014  ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

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

της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 192/2014 Απόφαση της 

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



1. Αικατερίνη Αµαραντίδου Προϊσταµένη του τµήµατος Α της ∆Τ-ΠΡΟΕ∆ΡΟ 

2.Παγουλάτο Λεωνίδα Ηλεκτρολόγο µηχανικό της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

3.Μπενετάτου Ελένη  Πολιτικός µηχανικός ΤΕ της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και 

κατέθεσαν σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΒ 614461 

2 ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ 634510 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 

ΚΑΠΠΑΤΟΣ 

ΑΒ 097196 

4 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ ΑΕ 224220 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡ. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡ. 

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚ 598583 

6 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΒ 097423 

7 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ. ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ. ΓΟΝΗ ΑΒ 826326  

8 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ Χ 806996 

9. ΚΧ ΑΤΕ ΚΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΖ 259555 

10. ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΑ 401116 

 

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

παραλαβής προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία 

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

προσφορές για το διαγωνισµό. 

 

 

 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 

1. Καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε 

αυτούς και  

2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή 

δικαιολογητικών συµµετοχής (∆έκα -10- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος Πρακτικού)]: 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής 

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

στοιχεία των προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 



(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ) % 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 51 

2 ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 66 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 44 

4 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 58 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡ. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 32 

6 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ 30 

7 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ. ΓΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 21 

8 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 51 

9. ΚΧ ΑΤΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ 47 

10. ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 43 

 

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς όλων των διαγωνιζοµένων. 

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

κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

 

 

 

 

 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

1. ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.  ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 66 

2 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  58 

3 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 51 

4 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  51 

5 ΚΧ ΑΤΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ 47 

6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 44 

7 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 43 

8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡ. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 32 

9 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ 30 

10 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ. ΓΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 21 

  

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

α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης 

β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων 

γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης και  

δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης.  

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

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

διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος των οικονοµικών προσφορών. Τέλος παρακρατήθηκαν 

τα υποβληθέντα µηχανόσηµα. 



 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Και οι δέκα (10) διαγωνιζόµενες εταιρείες τηρούσαν τους όρους της διακήρυξης και εποµένως η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν απέρριψε καµία προσφορά των  διαγωνιζόµενων κρίνοντάς τη ως µη 

παραδεκτή. 

Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (υπ’ αριθµ. 
∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιος17 της Γ.Γ.∆.Ε.), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών 
προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

1. ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.  ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 66 

2 ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  58 

3 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 51 

4 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  51 

5 ΚΧ ΑΤΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ 47 

6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 44 

7 ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 43 

8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡ. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 32 

9 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ 30 

10 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ. ΓΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 21 

  

 Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή  µε το υπ.αριθµ πρωτ. 35931 /29-07-2014 έγγραφό  

της προς το ΕΤΑΑ Πατρών, Θεσσαλονίκης και Αθηνών για την εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδριάσεως.   

 
Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 
 
1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (δέκα -10- φύλλα) 
 

Η Επιτροπή  

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου Προϊσταµένη του τµήµατος Α της ∆Τ-ΠΡΟΕ∆ΡΟ 

2.Παγουλάτο Λεωνίδα Ηλεκτρολόγο µηχανικό της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

3.Μπενετάτου Ελένη  Πολιτικός µηχανικός ΤΕ της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Του από 29.07.2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: 

«ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γ’ ΦΑΣΗ»  
 

Προϋπολογισµού 614.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 
 Μετά την υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 Εγκύκλιο Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε 
ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω 
διαγωνισµό.  
 Από τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού απεστάλη το  µε αριθµό πρωτ 35931/29-07-
2014 έγγραφο προς ΕΤΑΑ Πατρών, Θεσ/νίκης και Αθηνών που αφορούσε  τον έλεγχο εγγυητικών 
επιστολών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 
 Ελήφθησαν σε απάντηση αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα:  



 α. υπ’ αριθµ. πρωτ. 2463/30-07-2014/31-07-2014 έγγραφο Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας (ελήφθη και µε 
fax ) 

 β. Το µε αριθµό πρωτ.  15646/169017/750/15/30-7-14 έγγραφο Ε.Τ.Α.Α. Θεσ/νίκης  , 

 γ. Τον έλεγχο της Επιτροπής από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsmede.gr των εγγυητικών 
επιστολών από το ΕΤΑΑ Αθηνών και τις σχετικές βεβαιώσεις µε αρ. πρωτ. 32017, /1-8-2014,32012/1-8-
2014, 32010/1-8-2014, 32005 /1-8-2014, 31994/1-8-2014 

µε τα  οποία  βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ όψη το από 29-7-2014 πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού προτείνεται να παραµείνει ως έχει ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ και προσωρινός µειοδότης η Εταιρεία  
ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.  µε ΜΤΕ (εξήντα έξι)   66%. 
 
 Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παράρτηµα αυτό, το υπογράφει. 

                                 Αργοστόλι, 1  Αυγούστου  2014 
 

 

Η Επιτροπή  

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου Προϊσταµένη του τµήµατος Α της ∆Τ-ΠΡΟΕ∆ΡΟ 

2.Παγουλάτο Λεωνίδα Ηλεκτρολόγο µηχανικό της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

3.Μπενετάτου Ελένη  Πολιτικός µηχανικός ΤΕ της ∆ΤΥ -ΜΕΛΟΣ 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει 
3) την   191  /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Έγκριση των όρων ∆ηµοπράτησης) 
  Και το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού: 
 
                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Εγκρίνει ως έχει το  παραπάνω Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση   του  έργου 
«Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς – Γ’ Φάση» προϋπολογισµού  
614.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) . 

2) Ανακηρύττει   µειοδότη για την εκτέλεση   του  έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς – Γ’ Φάση»  την  Εταιρεία  ΑΙΞΩΝΗ Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε.  µε ΜΤΕ (εξήντα έξι)   66%. 
3) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών να προσκοµίσει τα 
επικυρωµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Αλέξανδρος Παρίσης    
                                                   ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 



                                                                                                    Α∆Α: 73ΜΕΩΕ5-ΕΜΨ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  352  / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  
εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                             
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

4 ο θέµα   εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  2ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς 

∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  

οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    39336/31-07-

2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής :  

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας 
επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

    Σήµερα   31/7/2014 ηµέρα Πέµπτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Παγώνης ∆ιονύσιος ,  Προϊστάµενος τµήµατος Προµηθειών  ,πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος , ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 

                     Για την αξιολόγηση των προσφορών βάση των κάτωθι κριτηρίων όπως ορίζει η   

                       διακήρυξη. : 

 

                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 



 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
(Συντελεστής Βαρύτητας 80%) 

 

Κριτήριο Επί µέρους συν-τελεσ. 
βαρύτητας 

1. Συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτη-ριστικά των 
προδιαγραφών (Παρ, 1-10 Κεφαλαίου Ε’). 

25,00 

2. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
διακήρυξης. 

25,00 

3. Λειτουργικά και γενικότερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι συσκευές-υλικά, επιπλέον 
των τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στην µελέτη. 

15,00 

4. Απαιτήσεις γης (σε m2)για την εγκατάσταση του συνόλου των προσφερόµενων 
προϊόντων. 

15,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 80,00 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 20%) 
 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5,00 
2. Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση (SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας εκ 
µέρους του προµηθευτή & εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

5,00 

3. Εκπαίδευση προσωπικού, Επίδειξη λειτουργίας 5,00 
4. Χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 5,00 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 20,00 
 
Το κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τους 100 βαθµούς . 
 
   Συγκεκριµένα για την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. η βαθµολόγηση της τεχνικής    

                       προσφοράς µετά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει ως ακολούθως :  

 

                       ΟΜΑ∆Α Α΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
(Συντελεστής Βαρύτητας 80%) 

 

Κριτήριο 
Βαθµολόγ

ηση 
Επί µέρους 
συν-τελεσ. 
βαρύτητας 

Σταθµισµένη 
βαθµολόγηση 

1. Συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τα ουσιώδη 
τεχνικά χαρακτη-ριστικά των προδιαγραφών (Παρ, 1-10 
Κεφαλαίου Ε’). 

100 25,00  
25 

2. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών µε 
βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης. 

95 25,00  
23,75 

3. Λειτουργικά και γενικότερα χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν οι συσκευές-υλικά, επιπλέον των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που ορίζονται στην µελέτη. 

 
     97 

 
15,00 

 
14,55 

4. Απαιτήσεις γης (σε m2)για την εγκατάσταση του 
συνόλου των προσφερόµενων προϊόντων. 

98 15,00       14,70 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Σταθµισµένης Βαθµολογίας 

 80,00 78 

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 20%) 
 

Κριτήριο Βαθµολόγηση Επί µέρους συν-
τελεσ. βαρύτητας 

Σταθµισµένη 
βαθµολόγηση 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 100           5,00 5,00 
2. Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την 
πώληση (SERVICE) και της τεχνικής βοήθειας 
εκ µέρους του προµηθευτή & εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών. 

100 5,00 5,0 



3. Εκπαίδευση προσωπικού, Επίδειξη 
λειτουργίας 

98 5,00 4,9 

4. Χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 100 5,00 5,00 
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ Σταθµισµένης 
βαθµολογίας 

 20,00 19,9 

 

Η Συνολική  Σταθµισµένη Βαθµολογία των Οµάδων Α+Β είναι συνολικά 97,9 βαθµούς 
 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  279/2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  τη συµφερότερη 
προσφορά (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την  τεχνική προσφορά της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. 
      5. Το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας  
           παρουσιάστηκαν  πλήρη βάση της  διακήρυξης. 
      6. Το γεγονός ότι η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς ανέρχεται στους 97,9    
           και είναι µεγαλύτερη των 80 βαθµών που προβλέπει η διακήρυξη στο Κεφάλαιο Γ΄   
           αυτής. 
      7.  Το γεγονός ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E ήταν η  
            µοναδική προς αξιολόγηση 
       
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Την συνέχιση της διαδικασίας όπως προβλέπει η 279/2013  διακήρυξη της οικονοµικής επιτροπής 
µε την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. 

      Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Ο κ.  Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί κατατέθηκε µόνο µία προσφορά για αξιολόγηση. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος - Γκισγκίνης –Γαλάτης και Παπαδάτος. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

2) την  279/2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, 

3) Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

το   39336/31-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

   

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το 2ο Πρακτικό της  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  

εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

 
2. Την συνέχιση της διαδικασίας του ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

Προµήθειας,  εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό 

Φισκάρδου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως προβλέπει η 279/2013  διακήρυξη της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A. E. 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                         Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 



                                                                                                         Α∆Α: Β8ΨΣΩΕ5-Ν0Π 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  353 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  3ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  
εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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    
σε σύνολο επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

5ο θέµα   εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  3ου Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς 

∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  

οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    39383/19-08-

2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής :  

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας 
επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

    Σήµερα   19/8/2014 ηµέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Παγώνης ∆ιονύσιος ,  Προϊστάµενος τµήµατος Προµηθειών  ,πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος , ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 

                     Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη   

                     προσφορά  βάση των κάτωθι κριτηρίων όπως ορίζει η  διακήρυξη  : 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν 

κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης . 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της 

προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της . 
 

Βαθµολογία ηΣταθµισµέν

Τιµή Συγκριτική
=Λ  

 

όπου : 
Συγκριτική Τιµή είναι το άθροισµα της τιµής προσφοράς µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α και του λειτουργικού 
κόστους. 
 
       Συγκεκριµένα για την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. η βαθµολόγηση της τεχνικής    

                       προσφοράς µετά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έλαβε 97,9 βαθµούς. 

 

                       Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς η οποία ανέρχεται  στο 
ποσό των 691.800,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ µε ποσοστό έκπτωσης 8% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού της προµήθειας. 

                      Το λειτουργικό κόστος ανέρχεται σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά σε 10.180,86 ευρώ για το Λ1 
που αφορά την ενέργεια και σε 4.176,00 ευρώ για το Λ2 που αφορά το υποχλωριώδες νάτριο και 
συνολικά σε 14.356,86 ευρώ.  

 

                    Η προσφορά της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S  A.E. σύµφωνα µε τον λόγο ανέρχεται  

                                                    

                                                       691.800,00 + 14.356,86 = 706.156,86                          

                                               Λ = ---------------------------------------------------- 

                                                            97,9 

 
 

                      Λ =  7.213,04                         
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  279/2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  τη συµφερότερη 
προσφορά (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την  οικονοµική  προσφορά της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E.που ανέρχεται σε   
          Λ=7.213,04 
      5. Το γεγονός ότι η οικονοµική προσφοράς της εν λόγω εταιρείας  
           ήταν  πλήρη βάση της  διακήρυξης. 
      6.  Το γεγονός ότι η οικονοµική προσφορά της εταιρείας  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E  
            επιτεύχθηκε έκπτωση 8% επί του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας. 
      7.  Το γεγονός ότι η µη ανάδειξη προσωρινού αναδόχου θα είχε ως αποτέλεσµα την  
            απώλεια των πιστώσεων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  και την µη  
            ολοκλήρωση της προµήθειας για τον οικισµό του Φισκάρδου. 
. 
  
     
       
                                                         ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την Προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας επεξεργασίας 
λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E  µε 
οικονοµική προσφορά 691.800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και συνολική έκπτωση 8%. 
 
    
 



 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Ο κ.  Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί κατατέθηκε µόνο µία προσφορά για αξιολόγηση. 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος - Γκισγκίνης –Γαλάτης και Παπαδάτος. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

2) την  279/2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, 

3) Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

το   39383/19-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

   

   

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει ως έχει το 3ο Πρακτικό της  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Προµήθειας,  

εγκατάστασης και  λειτουργίας  µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς .   

2) Ανακηρύττει   µειοδότη για την προµήθεια,  εγκατάσταση και  λειτουργία  µονάδας επεξεργασίας 

λυµάτων στον  οικισµό Φισκάρδου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E  µε 

οικονοµική προσφορά 691.800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και συνολική έκπτωση 8%. 

3) Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ,   εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε την 

προσκόµιση από τον προµηθευτή εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, που 

να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί 

αµέσως µόλις γίνει η προσωρινή παραλαβή και η έναρξη εργασιών της εγκατάστασης και θα 

αντικατασταθεί από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ίσης µε το 10% της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης λειτουργίας. 

4) Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος 

λειτουργίας είναι δώδεκα (12) µήνες από την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία. 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  38 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  
Αυγούστου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   354 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  22 η   Αυγούστου  του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   38955/19-08 -2014  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 επτά   (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά   (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                          
                                                           
 1. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων .                                                                                                                                                                                                                             
 2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               
 3.  Παρίσης Αλέξανδρος  (∆ήµαρχος)                  
4.  Γαλάτης Άγγελος (προσήλθε στην   347 /2014 απόφαση) 
5.  Μαρία Κουνάδη  (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε στην 347 / 2014 απόφαση)  
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7. Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                         
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Αλέξανδρος Παρίσης    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος     το  

6 ο θέµα   εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 

Εφετείου Πατρών.»     έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ.    39076/19-08-2014 έγγραφό της  

Προϊστάµενης  της  Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρει  τα 

παρακάτω :  

Στις 9 Οκτωβρίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών η 

από 29-05-2012 (αρ. κατ. 361/2012)  έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως οιονεί καθολικού διαδόχου του 

πρώην ∆ήµου Παλικής   ΚΑΤΑ  της εταιρίας «Κεφαλληνιακές Τεχνικές  κατασκευές Ο.Ε. – ΚΕΤΕΚ»  και 

ΚΑΤΑ  της µε αριθ. 28/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε την οποία ο 

∆ήµος διατάχθηκε να καταβάλει στην εταιρία ποσό 44.167,68 ευρώ νοµιµότοκα για αγορά ποσότητας 

σκυροδέµατος  τύπου (16-20, έτους 2002).  

Η ως άνω  έφεση ασκήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. 86/2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής.  

 Παρακαλείται  εκ νέου η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα 

εισήγηση πληρεξούσια δικηγόρο προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της  έφεσης ενώπιον του 

Μονοµελούς  Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο της 9 Οκτωβρίου 2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο.  

 



 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: Ο κ.  Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 

Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ.κ. Παρίσης –Αποστολάτος-Ζαπάντης –Γαλάτης  και Παπαδάτος. 

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 

 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης 

Χριστοφοράτου ως  πληρεξούσια δικηγόρο προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της  έφεσης 

ενώπιον του Μονοµελούς  Εφετείου Πατρών στη δικάσιµο της 9 Οκτωβρίου 2014 ή σε οποιαδήποτε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                          Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
                                                                     Αλέξανδρος Παρίσης  
                                                                     ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 

 
 
 
 
 


