
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    368  / 2015                                                              Α∆Α: 6ΧΑΩΩΕ5-ΥΡΦ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση ενέργειας. 
                            
Στη συνέχεια η  Πρόεδρος , εισηγούµενη   το 11ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  Πρακτικού   Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας για την Αναβάθµιση φωτισµού  κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόµηση 
ενέργειας» δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής 
το µε αριθ. πρωτ. 44910/20-11-2015 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση την Οικονοµική 
Επιτροπή το µε αριθµ . πρωτ. 44907/20-11-2015  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού ΕΚΠΟΤΑ και την συνέχιση της διαδικασίας του εν λόγω 
διαγωνισµού , σύµφωνα µε την 350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω: ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί κατά πρώτον η διακήρυξη του διαγωνισµού ήταν  τις 
14/11 και ο διαγωνισµός ορίστηκε για  τις 20/11 πολύς λίγος χρόνος για να υπάρχει αξιοπιστία προσφορών και πρόταση 



αξιόπιστη, δεύτερον  η διαδικασία ήταν εξοργιστικά ταχύριθµη δηλαδή τις 8:30 το πρωί γίνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ ,τις 10:00 το πρωί συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή και τις 11:00 το πρωί γίνεται ο διαγωνισµός. 
Ιδιαίτερα µε προβληµατίζει αυτό που αναφέρουν οι ενιστάµενοι ότι τελικά τα φωτιστικά που απαιτούνται δεν θα έχουν τις 
επιδόσεις ούτε καν των φωτιστικών που κυκλοφορούσαν στην αγορά τρία χρόνια πριν, άρα δηλαδή υπάρχει ευθεία 
αµφισβήτηση του προϊόντος που ζητάµε και της αποτελεσµατικότητας του και ένας επιπλέον λόγος είναι ότι δεν είναι δυνατόν 
κάποιος από τους προµηθευτές να έχει στην αποθήκη του τα ζητούµενα από τον διαγωνισµό προϊόντα εκτός αν τις 
φωτογραφίσουµε. Με αυτό το συνολικό σκεπτικό θα καταψηφίσω το συνολικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θεωρώ ότι 
θα έπρεπε να εξετάσουµε µε µεγαλύτερη σχολαστικότητα τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις που αναφέρουν ως προς τον 
διαγωνισµό. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει  τα εξής:  
 «Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆)µε αφορµή την διαδικασία παραλαβής των προσφορών για τον  διαγωνισµό του έργου: « Αναβάθµιση φωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας», έδειξε για άλλη µια φορά  το πραγµατικό της πρόσωπο που δεν είναι άλλο από 
αυτό που στηρίζει έµµεσα είτε άµεσα συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε βάρος του λαού και των δηµοτών.  
Η διαφορά είναι ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση ωφεληθήκαν σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και των δηµοτών, επιχειρηµατικά συµφέροντα 
που έχουν άµεση σχέση µε εταιρεία που εκπροσωπείται από ειδικό συνεργάτη του ∆ηµάρχου. 
 Πιο συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Αρχή έδωσε συνέχεια στην υλοποίηση του παραπάνω διαγωνισµού αξίας 69.388,85 ευρώ , χωρίς να φέρει στην 
Οικονοµική Επιτροπή την απόφαση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ (αρµόδια για τις προµήθειες) για τις δυο ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από δυο άλλες 
εταιρείες κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και χωρίς η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει επί αυτών (απαραίτητη προϋπόθεση που 
ορίζει ο νόµος).  
Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι αυτή η στάση της ∆. Αρχής που δεν είναι η µοναδική τέτοιου είδους, αποκαλύπτει µε τον πιο κραυγαλέο τρόπο ότι η 
διαπλοκή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αντιλαϊκή πολιτική και την διαχείριση της, και αποτελεί ένα από τα πιο φερέγγυα «εργαλεία» και µέσον 
για την υλοποίησή της σε όλες τις βαθµίδες από την ΕΕ τις κυβερνήσεις την τοπική διοίκηση κλπ. «Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο…το σύστηµα». 
  Καλούµε τον λαό να βγάλει τα συµπεράσµατα του. Να αντιδράσει σθεναρά σε τέτοια φαινόµενα που τελικά έχουν αποδέκτη τον ίδιο αφού του 
φορτώνουν καθηµερινά νέα βάρη και βάσανα. ∆εν είναι βεβαίως  τόσο τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται  και που φέρουν τις ευθύνες τους και 
θέλουν αλλαγή, όσο το ίδιο το σύστηµα που δίνει την δυνατότητα να αναπαράγονται τέτοια φαινόµενα που πάντα βρίσκονται σε αντίθεση µε την 
ανάγκη κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που σφαγιάζονται στο όνοµα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. 
Καµιά αυταπάτη, καµιά αναµονή µόνο µε τον αγώνα και την οργάνωση του λαού σε όλα τα µέτωπα µπορεί να ανατραπεί αυτή η πολιτική».Με αυτή 
την τοποθέτηση και µε τα παραπάνω ζητήµατα που έβαλε ο κ. Αραβαντινός εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις επί της ουσίας 
και όχι επί του τύπου για να µπορέσει πραγµατικά ο ∆ήµος να έχει κέρδος. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:   Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Σοφία Γαρµπή   -Κωνσταντάκης  Άγγελος  - Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  και 
Ανουσάκης Νικόλαος .                                                                                                                                                                                                                                                                    

Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το µε αριθ. Πρωτ. 44907/20-11-2015  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
3)την    224 /29-10-2015 απόφαση ∆. Σ  (έγκριση µελέτης) 
4) την  350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
5) την 367/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το µε αριθ. πρωτ. 44907/20-11-2015  Πρακτικό   της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την παραλαβή των 
δικαιολογητικών της ενδιαφερόµενης εταιρείας DASTERI SYSTEMS A.E µε αριθµ πρωτ. 44465/18—11-2015. 
2. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  για την συνέχιση της διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισµού , σύµφωνα µε την 
350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    369  / 2015                                                                      Α∆Α: ΩΦΤΣΩΕ5-ΙΡΞ    
 
ΘΕΜΑ :Προσυµβατικός  έλεγχος    δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  του έργου 

«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά » 
                                                                                                    
Στη συνέχεια η  Πρόεδρος   , εισηγούµενη      το 12ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Προσυµβατικός  έλεγχος   
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού 
Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά »έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  320  /24-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός µειοδότης για την 
εκτέλεση του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»  η εταιρία 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ η οποία  προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά 
επί τοις εκατό  (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου . 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 
41576/23-10-2015  έγγραφό της ζήτησε  από την προσωρινά ανάδοχο εταιρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
 προκειµένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  Ε.Π  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  της 
προέγκρισης  του σχεδίου της σύµβασης του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»  ,    να  µας υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως επακριβώς αναγράφονται στο 
άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης του εν λόγω  έργου  (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε την 247/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε  Α∆Α: 75ΠΓΩΕ5-∆ΤΑ .) 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 42330/30-10-2015 η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ απέστειλε τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία µε το αριθ. πρωτ. 41245/2-11-2015 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω:  
 



 
 

 
 
 
 
Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των παραπάνω 
προσκοµισθέντων   δικαιολογητικών κατακύρωσης   του προσωρινού µειοδότη µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »  τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο  , προκειµένου 
να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  (247/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε  Α∆Α: 75ΠΓΩΕ5-∆ΤΑ .).  
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά    και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   247/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  320/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»   
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »  δικαιολογητικά κατακύρωσης  για 
την εκτέλεση  του έργου««∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»  τα 
οποία τηρούν  τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 

2.Μετά τον  προσυµβατικό έλεγχο  από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  Ε.Π  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  της 
προέγκρισης  του σχεδίου της σύµβασης του έργου ,να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη P. C. 
DEVELOPMENT S.A. πριν την κοινοποίηση της 320/2015 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία , 

να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 320  /2015    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , 
αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»  και τέλος   να 

προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »  για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 
προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    370  / 2015                                                                                   Α∆Α: 7ΣΘΚΩΕ5-Χ∆Π 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την δυνατότητα δηµοπράτησης και υλοποίησης του έργου « ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Π.Α.Α 2007-2013. 
                                                                                                     
Στη συνέχεια η  Πρόεδρος   , εισηγούµενη      το 13ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Εισήγηση για την δυνατότητα 
δηµοπράτησης και υλοποίησης του έργου « ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Π.Α.Α 2007-
2013»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθµ. 44356/18-11-2015 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού κ. Αλεξάνδρας Ποταµιάνου η οποία αναλυτικά έχει ως  τα παρακάτω  εξής:  
 
ΘΕΜΑ :   «Εισήγηση  για την δυνατότητα δηµοπράτησης και υλοποίησης του έργου : “ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ", 
εντός της  περιόδου επιλεξιµότητας του Π.Α.Α 2007-2013» 
 
Σχετ.1.Η αριθ. Πρωτ. 15812/6-11-2015 απόφαση της Μονάδας Β6 της Ε.Υ.Ε του  
           ΠΑΑ          
       2. Το αριθ. Πρωτ. 35421/10-9-2015 έγγραφο του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς προς 
           την Μονάδας Β6 της Ε.Υ.Ε του  ΠΑΑ  
      3. To αριθ. Πρωτ. 21407/5-11-2015 έγγραφο  της Μονάδας Β6 της Ε.Υ.Ε του  
           ΠΑΑ  
            
 
   Στις 11-11-2015 µε e-mail η  Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α µας απέστειλε  την ανωτέρω Σχετ. 1 απόφαση µε την οποία µας 
δίνεται η προέγκριση ∆ηµοπράτησης του έργου του Θέµατος µε την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί (πραγµατοποίηση 
δαπανών) έως 31/12/2015 εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-20120. 
 Για την καθυστέρηση των ελέγχων από την Ε.Υ.Ε του ΠΑΑ µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 
έργων µέχρι 31-12-2015  και ιδιαίτερα για το συγκεκριµένο έργο έχει  αποσταλεί το Σχετ. 2 έγγραφο του ∆ηµάρχου. Στο 
έγγραφο αυτό αναφέραµε ότι ενώ είχαµε αποστείλει από 1-8-2014 τα δικαιολογητικά για την προέγκριση ∆ηµοπράτησης 
µέχρι τότε (10/9/2015) δεν είχαµε λάβει καµία απάντηση η οποία µας δόθηκε µόλις  πρόσφατα  (στις 11-11-2015) µε την Σχετ. 
1. απόφαση. 
 Στην απόφαση αυτή µάλιστα στο σηµείο 20 αναφέρει ανακριβώς ότι το έργο εντάχτηκε στις 2-7-2015 µε την αριθ. 
10382 απόφαση η οποία µας είναι άγνωστη , ενώ στον φάκελό µας έχουµε την αριθ. 15742/8-11-2012(Α∆Α Β4Σ7Β-ΟΣΕ) 
απόφαση  ένταξης. Οµοίως στο σηµείο 23 η απόφαση αναφέρει ότι η αποδοχή της απόφασης ένταξης έγινε το 2015 µε την 
αριθ. 432/2015 απόφαση του ∆.Σ του ∆. Κεφαλλονιάς ενώ µετά από έλεγχο διαπιστώσαµε ότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει 
και ότι η αποδοχή της απόφασης ένταξης έγινε µε την αριθ. 28/7-2-2013 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου. 
 Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούµε ότι στα πλαίσια και του Σχετ.2 εγγράφου του ∆ηµάρχου, ότι είναι αδύνατο µέσα 
στο απαγορευτικό διάστηµα µέχρι τις 31-12 -2015 (αιτήµατα πληρωµών έως 10-12-2015) να προλάβουµε να 
δηµοπρατήσουµε ,να γίνουν οι προβλεπόµενοι προσυµβατικοί έλεγχοι ,να υπογραφεί, να εκτελεστεί και  να πληρωθεί η 
Σύµβαση.   
 Όσον αφορά την δυνατότητα ένταξης του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020 αυτή µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το Σχετ. 3 
εφ’ όσον γίνουν όλες οι ανωτέρω  ενέργειες  µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης και πραγµατοποιηθεί πληρωµή τουλάχιστον 
20% της Σύµβασης, ενέργειες οι οποίες επίσης είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν εντός των ανωτέρω χρονικών 
περιθωρίων.    



   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος εκφράζοντας την άποψη του Προεδρείου αναφέρει  ότι  δεν πρέπει  προχωρήσει  η δηµοπράτηση του εν λόγω 
έργου γιατί  στο χρονικό περιθώριο µέχρι της 31-12-2015  είναι αδύνατο να δηµοπρατηθεί   ,να γίνουν οι  προσυµβατικοί 
έλεγχοι   ,να υπογραφεί η Σύµβαση  να εκτελεστεί το έργο και τέλος  να πληρωθεί η Σύµβαση, µε αποτέλεσµα το αντίστοιχο 
κόστος να επιβαρύνει τελικά τα έσοδα του ∆ήµου , προτείνει επίσης να καταγγελθεί η ολιγωρία του Προγράµµατος αλλά και η 
τροµερή καθυστέρηση της διαδικασίας που οδήγησαν να χαθεί το συγκεκριµένο έργο. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Αυτό είναι µια παλιά υπόθεση που το είχαµε συζητήσει και στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στην Οικονοµική Επιτροπή. 
Εµείς είµαστε αντίθετοι µε αυτό ως προτεραιότητα δηλαδή έργων για τους διαδοχικούς πίνακες ενηµέρωσης , τα χρήµατα 
αυτά θα µπορούσαν να έχουν πάει αλλού ,είτε είναι χρήµατα της Ε . Ένωσης είτε είναι χρήµατα Εθνικής συµµετοχής ,το 
είχαµε καταψηφίσει και γιαυτό δεν έχουµε πρόβληµα και το καταψηφίζουµε και σήµερα. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή- Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος – 
∆ιονύσιος Λυκούδης –Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                               
   και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού.   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Να µην  προχωρήσει  η δηµοπράτηση του  έργου “ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ", εντός της  περιόδου 
επιλεξιµότητας του Π.Α.Α 2007-2013» γιατί  στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο µέχρι της 31-12-2015  είναι 
αδύνατο να δηµοπρατηθεί   ,να γίνουν οι  προσυµβατικοί έλεγχοι   ,να υπογραφεί η Σύµβαση  να εκτελεστεί το 
έργο και τέλος  να πληρωθεί η Σύµβαση, µε αποτέλεσµα το αντίστοιχο κόστος να επιβαρύνει τελικά τα έσοδα του 
∆ήµου. 

 Καταγγέλλουµε   την  ολιγωρία του εν λόγω Προγράµµατος αλλά και την  τροµερή καθυστέρηση της διαδικασίας που 
οδήγησαν να χαθεί το συγκεκριµένο έργο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     371  / 2015                                                                Α∆Α: ΩΘΠ8ΩΕ5-2Ν7 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) για τη ∆. Ε. Παλικής. 
 
  Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  αναφέρει ότι ο ∆ήµος σύµφωνα µε την 185/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τα 
όσα ορίζονται στο Π∆ 270/81, θα προχωρήσει σε µίσθωση ακινήτου µε δηµοπρασία  προκειµένου να στεγαστεί  το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) για τη ∆. Ε. Παλικής και δίνει  τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων για 
τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) για τη ∆. Ε. Παλικής» αναφέρει τα παρακάτω:   

Τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ.1 Π∆ 
270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι  αναλυτικά έχουν ως εξής:   

                                                                                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης  ακινήτου 

 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013 
- Την µε αριθ. 185/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) για τη ∆. Ε. Παλικής.  
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να 
υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έγγραφη πρόταση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 270/81. 
Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
- Να βρίσκεται εντός της πόλης του Ληξουρίου, να είναι ισόγειο και να διαθέτει χώρους ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 
(εξαιρουµένων των χώρων κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόµων) 65 τ.µ. µε 
δυνατότητα απόκλισης κατά ποσοστό 20% ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιµης επιφανείας και χώρους αποθηκών ωφέλιµης 



επιφανείς σε ενιαίο ή ξεχωριστό χώρο και να διαθέτει τουαλέτες (µε σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της 
πόλης). 
- Να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
- Να πληροί όλες- τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού, µέσων σκίασης, θέρµανσης, 
ψύξης/κλιµατισµού σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Να έχει πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδοµή (∆.Ε.Η., 
τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο). 
 

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
 

Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, 
πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις 
στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν 
προβαλλόµενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη 
δηµοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της 
σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 1-1-2019, σύµφωνα µε τη διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014. 
Μετά την 1-1-2019 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση των µισθωµάτων που 
καταβάλουν οι ΟΤΑ, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη 
µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρµογή δεν θα 
εφαρµόζεται στην περίπτωση που το µίσθωµα υπερβαίνει, µετά τις σχετικές αναπροσαρµογές, το έξι τοις εκατό (6%) της 
αντικειµενικής αξίας του µισθίου. Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο 
µίσθιο, όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
τριµηνίας, µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για 
την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή 
µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και είναι 
απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού (στέγαση Γ.Ε.Φ. Παλικής). Ακίνητα µε 
κατασκευαστικές ελλείψεις αποκλείονται από το διαγωνισµό ακόµα και αν οι ιδιοκτήτες δηλώσουν επισήµως και δεσµευθούν 
µε οποιοδήποτε τρόπο ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες κατασκευές- διαρρυθµίσει ή επισκευές στο προσφερόµενο 
ακίνητο.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο έχει 
παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δηµοσιευµένο 
στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από 
όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νοµίµως 
υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση της 
περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε ευθύνη του 
αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη προθεσµία, για να κριθεί 
εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός 
της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή φακέλων 
προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.  



Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το 
αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό 
παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του δήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η 
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και αποδεσµεύονται οι 
εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η 
υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νοµέας ή κάτοχος ή 
επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα µίσθωση, ο δε πωλητής είναι 
υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή 
κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριµένη µισθωτική δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος 
ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το µίσθωµα καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ 
όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 
Οποιαδήποτε προσθήκη διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται ότι γίνεται επ’ 
ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του και να αποδώσει το 
µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια 
ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική 
ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη διαδικασία 
βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των 
απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από 
βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – µειοδότης ή αν όλες οι 
προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο λόγω ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή επίσης όταν µετά την 
κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει 
αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, αναφεροµένης στους όρους της 
πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της διενέργειας της δηµοπρασίας, 
διεξάγεται δε σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής σύµβασης.  

∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα δηλώνει 
την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής και πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών 
και διεκδικήσεων. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 400,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει την εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η 
εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού 
προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους 
συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς 
καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την εποµένη της 
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή 



Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών 
υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην 
εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από 
επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εκτιµητική επιτροπή 
(αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τυπικών και 
τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε 
περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει 
εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα 
των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί 
δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία παρουσία του 
ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται. • Έκθεση Εκτίµησης 
καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, εντός δέκα (10) 
ηµερών από της λήξεως της διαδικασίας υποβολής των προσφορών. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί της ανταπόκρισης 
του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της καταλληλότητας ή µη του κάθε 
ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και 
των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι 
εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, προκειµένου να 
κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, 
µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της 
εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής δηµοπρασίας, 
καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία 
της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) για το 
συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική 
προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, υπογράφεται από τον 
µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η 
προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προφορών. Οι προσφορές θα 
αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον επόµενο και 
δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης  και κάθε 
άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                  
                                                            Αργοστόλι   ___/___/_____ 
                                                                   Ο ∆ήµαρχος   :    Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος διευκρινίζει  ότι η περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν αν δούµε την εφορία ως ένα  µηχανισµό του κράτους που η 
κύρια δουλειά που έχει να κάνει το είναι να εισπράττει φόρους και µέσω αυτού  να αναδιανέµει το εισόδηµα από τους 
πολλούς -τους εργαζοµένους  στους λίγους, αυτό  κάνει και σήµερα και αυτό έκανε και πριν . Για το Ιστορικό της υπόθεσης 



αυτό ήταν ∆.Ο.Υ που επί κυβερνήσεων Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ καταργήθηκαν    έκλεισε και έγινε Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων .Όσο ήταν ∆.Ο.Υ το κόστος το είχε το κράτος , µετά νοµοθετήθηκαν τα ΓΕΦ και µετέφερε το 
κόστος αυτό στον ∆ήµο. Αυτό το κόστος µέχρι σήµερα το είχε η Περιφέρεια και σήµερα όπως και µε τους πυροσβεστικούς 
σταθµούς  , όπως και µε την συντήρηση των σκαφών και των µέσων του Λιµεναρχείου ερχόµαστε  να αναλάβουµε το κόστος 
του κεντρικού πυρήνα του κράτους που είναι οι οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Εµείς πιστεύοµε ότι πολλά έχει δώσει  ο λαός µέσα από τις εφορίες και πολλά αναµένεται να δώσει το επόµενο διάστηµα, 
επειδή  ήδη στους ∆ήµους έχουν περικόψει την    ΣΑΤΑ και τους  άλλους  πόρους  τους  κατά  30% ,ο ∆ήµος δεν µπορεί να 
αναλάβει και αυτό το κόστος , θα µπορούσε να ήταν ένα αίτηµα διεκδίκησης προς το Υπουργείο Οικονοµικών για να 
αναλάβει το κόστος του ΓΕΦ , εµείς διαφωνούµε κάθετα και καταψηφίζουµε. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αφού επισηµαίνει ότι σε ένα µέρος που δεν υπάρχουν ουσιαστικά υποδοµές , που δεν υπάρχουν 
χώροι να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δράσεις , που έχει χίλιες δύο  ελλείψεις και που έχουν πάρει όλες τις Υπηρεσίες  από το 
τίποτα καλό είναι να λειτουργεί  έστω  το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων , δηλώνει ότι είναι ΥΠΕΡ του να λειτουργεί  
το εν λόγω γραφείο στην Παλική  και ψηφίζει τους όρους διακήρυξης. 
Την εισήγηση µε την διευκρίνιση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Ανουσάκης Νικόλαος –Γαρµπή 
Σοφία – Λυκούδης ∆ιονύσιος και ¨Άγγελος Κωναταντάκης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
   Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013 
- Την µε αριθ. 185/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω  όρους για την  διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού 

εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) για τη ∆. Ε. Παλικής. 
2. H περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
3. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την εποµένη 

της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα 
επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

      4.    Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   372    / 2015                                                        Α∆Α: ΩΞ2ΑΩΕ5-3 Ε1          
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου και άσκηση ενδίκου µέσου. 
 
 Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου  η οποία  εισηγούµενη το 3ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου και άσκηση ενδίκου µέσου.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 44239 / 17-11 -2015  εισήγησή της στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
  
Στις 9-11-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. Μ19/2015 Πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ 
Αργοστολίου, µε την οποία επιβλήθηκε πρόστιµο συνολικού ποσού 63.301,04 ευρώ. Σύµφωνα µε την αιτιολογία της πράξης 
κατόπιν καταγγελίας σχετικά µε ανασφάλιστους εθελοντές εργαζόµενους σε υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατόπιν 
σειράς αλληλογραφίας αλλά και σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά το ΙΚΑ έκρινε ότι οι αναφερόµενοι στην ως άνω 
πράξη απασχολούµενοι στο Λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης έχουν ενταχθεί σε παραγωγική δοµή του ∆ήµου, υπό συνθήκες που 
προσοµοιάζουν µε αυτές της εξαρτηµένης εργασίας, υπακτέας στην ασφάλιση του ΙΚΑ και συνεπώς ο εργοδότης όφειλε να 
προχωρήσει σε αναγγελίες πρόσληψης και αναγραφή τους στον Πίνακα Προσωπικού. 
 Κατά της ως άνω πράξεως προβλέπεται είτε αποδοχή αυτής ως ανταποκρινόµενη σε πραγµατική οφειλή και 
παραίτηση από κάθε διοικητικό ή ένδικο µέσο κατά αυτής είτε άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την επίδοση της. 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά 
µε την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως:  α) εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου 
βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε 
αριθ. Μ19/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου,  β) εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε 
ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της παραπάνω πράξης υπό τον όρο ότι θα είναι δυνατόν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία να προσκοµισθεί στη Νοµική Υπηρεσία πλήρης οικονοµική µελέτη για τη ζηµιά που θα υποστεί ο 
∆ήµος από την εκτέλεση της Πράξης, γ) χορηγήσει εντολή-εξουσιοδότηση στην υπογράφουσα την παρούσα για την άσκηση 
των παραπάνω, δ) χορηγήσει εντολή-εξουσιοδότηση στην υπογράφουσα την παρούσα να παραστεί κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής, αίτησης αναστολής και 
προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω: Σε ένα ∆ήµο που βρίσκεται αυτή την στιγµή σε χαµηλή εισπραξηµότητα 
,όταν όσον αφορά τα ενοίκια από ένα εκατοµµύριο εισπραχθήκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες και για από παλιές οφειλές από έξι 



εκατοµµύρια εισπράχθηκαν επτακόσιες χιλιάδες  και βρίσκεται σε µια δεινή οικονοµική θέση , έρχεται  το πρόστιµο  του ΙΚΑ 
πεντακόσιες χιλιάδες το προηγούµενο και εκατό χιλιάδες τώρα συνολικά  εξακόσιες χιλιάδες το οποίο κατουσία  επιτείνει την 
άσχηµη οικονοµική κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο ∆ήµος. Θεωρούµε λοιπόν απότοκο των λανθασµένων επιλογών όσον 
αφορά την πρόσληψη του προσωπικού είναι αυτά τα πρόστιµα. Αν είχατε ακολουθήσει άλλες διαδικασίες που προτείναµε και 
είχατε καλύψει το θέµα της ασφάλισης των εργαζοµένων ,σήµερα δεν θα είχε υποστεί ο ∆ήµος και κατ επέκταση όλη η 
κοινωνία και οι πολίτες αυτά τα πρόστιµα ,εάν τελικά τελεσιδικήσουν.  
Όσον αφορά την διαδικασία που θέλετε να ακολουθήσετε για την εξάλειψη των προστίµων αυτό είναι µία δική σας επιλογή 
όπως δική σας επιλογή ήταν ,παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, ο τρόπος που θα προσλάβετε τα άτοµα που θα 
λειτουργήσουν τα σπήλαια και τις επιχειρήσεις του ∆ήµου. 
Ιδιαίτερη αναφορά είχαµε κάνει στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ και είχαµε τονίσει το πόσο ανεκδίκητο είναι µία εταιρία που 
συνδράµει στην καθαριότητα να αναλαµβάνει προσλήψεις προσωπικού. Για του παραπάνω λόγους δηλώνω ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν είναι ένα θέµα είναι πολύ κρίσιµο για µας ως Λαϊκή Συσπείρωση 
και ως Κ.Κ.Ε γιατί αφορά εργαζόµενους και έχει να κάνει όχι µε αυτό κάθε αυτό το θέµα της επιβολής του προστίµου αλλά 
έχει να κάνει µε αυτό που έχουµε αναδείξει για φέτος εδώ  και οκτώ µήνες αλλά και πέρυσι µε την απόδειξη της 
επαγγελµατικής δαπάνης , ότι παραµένουν δηλαδή δεκάδες εργαζόµενοι απλήρωτοι και δεν αφορά συγκεκριµένη δοµή αλλά 
παρά πολλές δοµές του ∆ήµου. 
Είναι µια πολιτική που θέλει να εισπράττουµε από τα σπήλαια για φέτος ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες τρεις χιλιάδες και  να 
έχουµε φθάσει στις είκοσι έξι Νοεµβρίου και οι εργαζόµενοι  εκεί από τον Μάρτιο –Απρίλιο _Μάιο –Ιούνιο να είναι εντελώς 
απλήρωτοι και εντελώς ανασφάλιστοι χωρίς να υπάρχει κάποια προοπτική και κάποιο φως το πώς αυτοί θα πάνε τα χρήµατα 
στις οικογένειές τους για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών τους. Βλέπουµε ότι το αποτέλεσµα ενός τουριστικού 
προϊόντος που είναι η επισκεψηµότητα ξένων και Ελλήνων πολιτών , για τους εργαζόµενους είναι  τραγική γιατί όχι µόνο δεν 
πληρώνονται και δεν µπορούν να επιβιώσουν στοιχειωδώς αλλά  δεν µπορούν να έχουν και την πολυτέλεια της επιλογής να 
αποχωρήσουν γιατί αφού δεν φαίνονται πουθενά ως εργαζόµενοι πως θα µπορέσουν να διεκδικήσουν τα οφειλόµενα τους. 
Το ιστορικό για τα σπήλαια ως προς την διαχείριση του προσωπικού είναι γνωστό , ότι δηλαδή κάνατε ένα διαγωνισµό που 
ήταν άγονος και µε απευθείας ανάθεση το δώσατε στη  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ η  οποία µέσα σε δύο χρονιά έχουν πάρει έργα 
από την ∆Ε∆Α -ΚΙ ύψους ενάµιση εκατοµµυρίου  και  µαζί µε τις υπόλοιπες αναθέσεις  συνολικά δύο εκατοµµυρίων . Όµως 
εδώ έχουµε αναλύσει ένα ζήτηµα γιατί τυπικά δεν είναι εργαζόµενοι στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ αυτοί που έκαναν την 
προσφυγή ,  γιατί η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν έχει ξεκινήσει  , έχει υπογραφεί µία σύµβαση αλλά δεν έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες  να εισπράξει  χρήµατα για την πληρωµή των εργαζοµένων.  Το ζήτηµα που µας απασχολεί είναι ότι πρέπει να 
κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να πληρωθούν άµεσα . Με αυτό το σκεπτικό   εµείς προτείνουµε άµεση καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών  των µισθών και όλων των άλλων δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων στα σπήλαια από τον ∆ήµο 
και ψηφίζουµε την πρόταση µας.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι επειδή χρειάζονται ακριβή στοιχεία και εξειδίκευση από την Οικονοµική Υπηρεσία 
και  την δεδοµένη στιγµή  δεν είναι δυνατόν αυτό να επιτευχθεί έγκαιρα , προτείνει να διαφοροποιηθεί η εισήγηση ως προς 
εντολή για την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής. 
Την εισήγηση µε την διαφοροποίηση της εισήγησης όπως προτάθηκε από την  Πρόεδρο ψηφίζουν :  
Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος – Λυκούδης ∆ιονύσιος –Γαρµπή Σοφία και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
    και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του 
Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε αριθ. Μ19/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου. 
2) Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου   για την άσκηση του  παραπάνω ένδικου  µέσου. 
3) Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου   να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση 
της ως άνω προσφυγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.    

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    373   / 2015                                                        Α∆Α: 70ΑΜΩΕ5-7Κ∆ 

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου και άσκηση ενδίκου µέσου. 
 

   Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου  η οποία  εισηγούµενη το 4ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου και άσκηση ενδίκου 
µέσου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 44240 / 17-11 -2015  εισήγησή της στην  οποία αναφέρει τα 
παρακάτω:  

  
Στις 9-11-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. Μ18/2015 Πράξη Επιβολής Προστίµου του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ 
Αργοστολίου, µε την οποία επιβλήθηκε πρόστιµο συνολικού ποσού 31.649,42 ευρώ. Σύµφωνα µε την αιτιολογία της πράξης 
κατόπιν καταγγελίας σχετικά µε ανασφάλιστους εθελοντές εργαζόµενους σε υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατόπιν 
σειράς αλληλογραφίας αλλά και σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά το ΙΚΑ έκρινε ότι οι αναφερόµενοι στην ως άνω 
πράξη απασχολούµενοι στο Σπήλαιο ∆ρογκαράτης έχουν ενταχθεί σε παραγωγική δοµή του ∆ήµου, υπό συνθήκες που 
προσοµοιάζουν µε αυτές της εξαρτηµένης εργασίας, υπακτέας στην ασφάλιση του ΙΚΑ και συνεπώς ο εργοδότης όφειλε να 
προχωρήσει σε αναγγελίες πρόσληψης και αναγραφή τους στον Πίνακα Προσωπικού. 



 Κατά της ως άνω πράξεως προβλέπεται είτε αποδοχή αυτής ως ανταποκρινόµενη σε πραγµατική οφειλή και 
παραίτηση από κάθε διοικητικό ή ένδικο µέσο κατά αυτής είτε άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την επίδοση της. 
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά 
µε την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου. 
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως:  α) εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου 
βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε 
αριθ. Μ18/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου,  β) εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής µε 
ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της παραπάνω πράξης υπό τον όρο ότι θα είναι δυνατόν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία να προσκοµισθεί στη Νοµική Υπηρεσία πλήρης οικονοµική µελέτη για τη ζηµιά που θα υποστεί ο 
∆ήµος από την εκτέλεση της Πράξης, γ) χορηγήσει εντολή-εξουσιοδότηση στην υπογράφουσα την παρούσα για την άσκηση 
των παραπάνω, δ) χορηγήσει εντολή-εξουσιοδότηση στην υπογράφουσα την παρούσα να παραστεί κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής, αίτησης αναστολής και 
προσωρινής διαταγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.   
   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω: Σε ένα ∆ήµο που βρίσκεται αυτή την στιγµή σε χαµηλή εισπραξηµότητα 
,όταν όσον αφορά τα ενοίκια από ένα εκατοµµύριο εισπραχθήκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες και για από παλιές οφειλές από έξι 
εκατοµµύρια εισπράχθηκαν επτακόσιες χιλιάδες  και βρίσκεται σε µια δεινή οικονοµική θέση , έρχεται  το πρόστιµο  του ΙΚΑ 
πεντακόσιες χιλιάδες το προηγούµενο και εκατό χιλιάδες τώρα συνολικά  εξακόσιες χιλιάδες το οποίο κατουσία  επιτείνει την 
άσχηµη οικονοµική κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο ∆ήµος. Θεωρούµε λοιπόν απότοκο των λανθασµένων επιλογών όσον 
αφορά την πρόσληψη του προσωπικού είναι αυτά τα πρόστιµα. Αν είχατε ακολουθήσει άλλες διαδικασίες που προτείναµε και 
είχατε καλύψει το θέµα της ασφάλισης των εργαζοµένων ,σήµερα δεν θα είχε υποστεί ο ∆ήµος και κατ επέκταση όλη η 
κοινωνία και οι πολίτες αυτά τα πρόστιµα ,εάν τελικά τελεσιδικήσουν.  
Όσον αφορά την διαδικασία που θέλετε να ακολουθήσετε για την εξάλειψη των προστίµων αυτό είναι µία δική σας επιλογή 
όπως δική σας επιλογή ήταν ,παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, ο τρόπος που θα προσλάβετε τα άτοµα που θα 
λειτουργήσουν τα σπήλαια και τις επιχειρήσεις του ∆ήµου. 
Ιδιαίτερη αναφορά είχαµε κάνει στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ και είχαµε τονίσει το πόσο ανεκδίκητο είναι µία εταιρία που 
συνδράµει στην καθαριότητα να αναλαµβάνει προσλήψεις προσωπικού. Για του παραπάνω λόγους δηλώνω ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν είναι ένα θέµα είναι πολύ κρίσιµο για µας ως Λαϊκή Συσπείρωση 
και ως Κ.Κ.Ε γιατί αφορά εργαζόµενους και έχει να κάνει όχι µε αυτό κάθε αυτό το θέµα της επιβολής του προστίµου αλλά 
έχει να κάνει µε αυτό που έχουµε αναδείξει για φέτος εδώ  και οκτώ µήνες αλλά και πέρυσι µε την απόδειξη της 
επαγγελµατικής δαπάνης , ότι παραµένουν δηλαδή δεκάδες εργαζόµενοι απλήρωτοι και δεν αφορά συγκεκριµένη δοµή αλλά 
παρά πολλές δοµές του ∆ήµου. 
Είναι µια πολιτική που θέλει να εισπράττουµε από τα σπήλαια για φέτος ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες τρεις χιλιάδες και  να 
έχουµε φθάσει στις είκοσι έξι Νοεµβρίου και οι εργαζόµενοι  εκεί από τον Μάρτιο –Απρίλιο _Μάιο –Ιούνιο να είναι εντελώς 
απλήρωτοι και εντελώς ανασφάλιστοι χωρίς να υπάρχει κάποια προοπτική και κάποιο φως το πώς αυτοί θα πάνε τα χρήµατα 
στις οικογένειές τους για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών τους. Βλέπουµε ότι το αποτέλεσµα ενός τουριστικού 
προϊόντος που είναι η επισκεψηµότητα ξένων και Ελλήνων πολιτών , για τους εργαζόµενους είναι  τραγική γιατί όχι µόνο δεν 
πληρώνονται και δεν µπορούν να επιβιώσουν στοιχειωδώς αλλά  δεν µπορούν να έχουν και την πολυτέλεια της επιλογής να 
αποχωρήσουν γιατί αφού δεν φαίνονται πουθενά ως εργαζόµενοι πως θα µπορέσουν να διεκδικήσουν τα οφειλόµενα τους. 
Το ιστορικό για τα σπήλαια ως προς την διαχείριση του προσωπικού είναι γνωστό , ότι δηλαδή κάνατε ένα διαγωνισµό που 
ήταν άγονος και µε απευθείας ανάθεση το δώσατε στη  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ η  οποία µέσα σε δύο χρονιά έχουν πάρει έργα 
από την ∆Ε∆Α -ΚΙ ύψους ενάµιση εκατοµµυρίου  και  µαζί µε τις υπόλοιπες αναθέσεις  συνολικά δύο εκατοµµυρίων . Όµως 
εδώ έχουµε αναλύσει ένα ζήτηµα γιατί τυπικά δεν είναι εργαζόµενοι στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ αυτοί που έκαναν την 
προσφυγή ,  γιατί η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν έχει ξεκινήσει  , έχει υπογραφεί µία σύµβαση αλλά δεν έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες  να εισπράξει  χρήµατα για την πληρωµή των εργαζοµένων.  Το ζήτηµα που µας απασχολεί είναι ότι πρέπει να 
κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να πληρωθούν άµεσα . Με αυτό το σκεπτικό   εµείς προτείνουµε άµεση καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών  των µισθών και όλων των άλλων δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων στα σπήλαια από τον ∆ήµο 
και ψηφίζουµε την πρόταση µας.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι επειδή χρειάζονται ακριβή στοιχεία και εξειδίκευση από την Οικονοµική Υπηρεσία 
και  την δεδοµένη στιγµή  δεν είναι δυνατόν αυτό να επιτευχθεί έγκαιρα , προτείνει να διαφοροποιηθεί η εισήγηση ως προς 
εντολή για την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής. 
Την εισήγηση µε την διαφοροποίηση της εισήγησης όπως προτάθηκε από την  Πρόεδρο ψηφίζουν :  
Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος – Λυκούδης ∆ιονύσιος –Γαρµπή Σοφία και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά του 
Ι.Κ.Α. Αργοστολίου και κατά της µε αριθ. Μ18/2015 Πράξης Επιβολής Προστίµου. 
 2)  Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου   για την άσκηση του  παραπάνω ένδικου µέσου. 



3) Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη 
Χριστοφόρατου   να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο για τη συζήτηση 
της ως άνω προσφυγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.    

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    374   / 2015                                                  Α∆Α: ΩΨΑΑΩΕ5-ΣΩΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά άρθρο 933 του Κ.ΠΟΛ. ∆ και ορισµός δικηγόρου. 
 
  Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου   δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου   η 
οποία  εισηγούµενη το 5ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά άρθρο 933 του Κ.ΠΟΛ. ∆ και 
ορισµός δικηγόρου” .έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 445123 / 23-11 -2015  εισήγησή της στην  οποία 
αναφέρει τα παρακάτω:  
 
 Την 13.11.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 04.11.2015 κατασχετήριο έγγραφο µε το οποίο ο κ. Σταύρος 
Καρούσος για εξασφάλιση χρηµατικής απαίτησης του, ύψους  26.898,73 ευρώ (κεφάλαιο, τόκοι έξοδα κ.λ.π) νοµιµοτόκως και 
µέχρι την εξόφλησή του, επέβαλε κατά-σχεση σε βάρος µας και εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού»  ως τρίτης.   

Η ως άνω κατάσχεση επιβλήθηκε δυνάµει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της µε αριθµό 253/2013 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.  Με την ως άνω ∆ιαταγή Πληρωµής ο ∆ήµος µας είχε υποχρεωθεί να καταβάλει 
στον κ. Σταύρο Καρούσο το χρηµατικό ποσό των 18.200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι συνολικό ποσό  19.019 ευρώ.  Το χρηµατικό 
αυτό ποσό αφορά οφειλή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων σε εκτέλεση µεταξύ αυτού και του κ. Σταύρου Καρούσου άτυπης 
σύµβασης πώλησης αντικείµενο της οποίας ήταν η προµήθεια 3.900 συνολικά αντιτύπων, των δίτοµων πρακτικών του 
Επιστηµονικού Συνεδρίου «Μαρίνος Αντύπας 1872-1907», που διοργάνωσε ο πρώην δήµος Πυλαρέων, στην Αγ. Ευφηµία, 
µεταξύ 16 και 19 Μαρτίου 2006 εκδοθέντος προς τούτου του µε αριθµού 86/2006 τιµολογίου πώλησης.  Για την  ανωτέρω 
οφειλή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων εκδόθηκε  το µε αριθµό ΧΕΠ 144Α/2013, πλην όµως επεστράφη αθεώρητο από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου Νοµού Κεφαλληνίας µε την µε αριθµό 22/2013 Πράξη. Επειδή κατά της ως άνω αναγκαστικής 
κατάσχεσης συνέτρεχαν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆), η οποία λόγω 
κινδύνου παρέλευσης αποκλειστικών προθεσµιών ασκήθηκε  την 23.11.2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και επιδό-
θηκε νοµότυπα στον κ. Σταύρο Καρούσο. 

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 να 
εγκρίνει : α) την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά του Σταύρου Καρούσου και της επισπευδόµενης από 
αυτόν αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάµει του από 04.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου, β) τον ορισµό της δικηγόρου Αθηνών 
(ΑΜ∆ΣΑ 29505) κας. Νατάσσας Τσατραφύλλια για την κατάθεση της από 23.11.2015 ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
του Σταύρου Καρού-σου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και γ) τον ορισµό του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου 
Αθηνών κ. Μανώλη Καλαϊτζή για την επίδοσης της ασκηθείσας ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον κ. Σταύρο Καρούσο. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή και αφορά 
υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο άνθρωπος αυτός ένας βιοπαλαιστής 
που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί .  
Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να τον έχει πληρώσει εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι 
τυπωµένοι. Εµείς είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή 
και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την πρόταση του κ. Γκισγκίνη ψηφίζει και ο κ. Αραβαντινός. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης ∆ιονύσιος και Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Υπηρεσίας . 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής κατά του Σταύρου Καρούσου και της επισπευδόµενης 
από αυτόν αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάµει του από 04.11.2015 κατασχετηρίου εγγράφου. 
 2) Εγκρίνει τον ορισµό της δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ.  Νατάσσας Τσατραφύλλια για την κατάθεση της από 
23.11.2015 ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Καρούσου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
 3) Εγκρίνει τον ορισµό του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Μανώλη Καλαϊτζή για την επίδοσης της 
ασκηθείσας ανακοπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον κ. Σταύρο Καρούσο. 
4) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

5) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 
υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    375   / 2015                                                               Α∆Α: 6ΙΒ∆ΩΕ5-Μ18 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού Επιµελητή Πρωτοδικείου Αθηνών.   
 
 Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου   δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου   η 
οποία  εισηγούµενη το 6ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού Επιµελητή Πρωτοδικείου Αθηνών.  ” .έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 45124 / 23-11 -2015  εισήγησή της στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
 



Ο ∆ήµος µας έχει ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου την από 01.08.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 93/2014 
ανακοπή του κατά του Σταύρου Καρούσου και της 253/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία είχε 
προσδιοριστεί να συζητηθεί για την δικάσιµο της 26η Ιανουαρίου 2015 όποτε και µαταιώθηκε λόγω της διενέργειας των 
βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. 
 Επειδή ο ∆ήµος µας είχε συµφέρον για τον ορισµό νέας δικασίµου προκειµένου να συζητηθεί η ως άνω ανακοπή 
καταθέσαµε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου την από 16.11.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 314/2015 κλήση µας η 
συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την δικάσιµο της 18ης Απριλίου 2016. Προκειµένου δε, ο κ. Σταύρος Καρούσος να 
λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες θα πρέπει να του επιδοθεί η ως άνω κλήση. 
 Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών 
για την επίδοση της από 16.11.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 314/2015 κλήσης µας στον κ. Σταύρο Καρούσο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή και αφορά 
υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο άνθρωπος αυτός ένας βιοπαλαιστής 
που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί .  
Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να τον έχει πληρώσει εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι 
τυπωµένοι. Εµείς είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή 
και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την πρόταση του κ. Γκισγκίνη ψηφίζει και ο κ. Αραβαντινός. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης ∆ιονύσιος και Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1) Ορίζει  τον  δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ.  Γεράσιµο ∆ενδρινό  για την επίδοση της από 
16.11.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 314/2015 κλήσης µας στον κ. Σταύρο Καρούσο. 

2) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 
υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     376  / 2015                                                              Α∆Α: 70ΟΚΩΕ5-ΙΓΥ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ορισµού  δικαστικού Επιµελητή Πρωτοδικείου Αθηνών.   
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος    ,  δίνει τον λόγο στην  Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου   δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου   η 
οποία  εισηγούµενη το 7ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση ορισµού  δικαστικού Επιµελητή Πρωτοδικείου Αθηνών.» 
.έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 45125 / 23-11 -2015  εισήγησή της στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω:  

 
Την 13.11.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 04.11.2015 κατασχετήριο έγγραφο µε το οποίο ο κ. Σταύρος 

Καρούσος για εξασφάλιση χρηµατικής απαίτησης του, ύψους  26.898,73 ευρώ (κεφάλαιο, τόκοι έξοδα κ.λ.π) νοµιµοτόκως και 
µέχρι την εξόφλησή του, επέβαλε κατάσχεση σε βάρος µας και εις χείρας της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού»  ως τρίτης.   

Αµέσως µετά την λήψη του ως άνω κατασχετηρίου εγγράφου και καθώς η µόνη συναλλακτική σχέση που συνδέει 
τον ∆ήµο µας µε την ως άνω ανώνυµη εταιρία είναι η απόδοση  των εισπραχθέντων από αυτήν και για λογαριασµό του 
∆ήµου µας ανταποδοτικών τελών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας, αποστείλαµε, προς την ανώνυµη 
εταιρία µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού» όπως νόµιµα εκπροσωπείται την από 16.11.2015 εξώδικη 
κλήση µας, µε την οποία την καλούσαµε να µην προβεί σε θετική δήλωση του άρθρου 985 του ΚΠολ∆ καθώς τα ανταποδοτικά 
τέλη εντάσσονται στην δηµόσια περιουσία του ∆ήµου µας και είναι ακατάσχετα σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.3068/2002.  Η 
ως άνω εξώδικη κλήση επιδόθηκε από τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 να εγκρίνει τον 
ορισµό του ως άνω δικαστικού επιµελητή. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή έχει ξαναέλθει αυτό το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή και αφορά 
υπόθεση από το 2008 δηλαδή την έκδοση δύο τόµων του Συνεδρίου Μαρίνου Αντύπα , ο άνθρωπος αυτός ένας βιοπαλαιστής 
που κάνει αυτές τις δουλειές δεν έχει πληρωθεί .  
Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να τον έχει πληρώσει εφόσον υπάρχουν τα τιµολόγια και οι τόµοι των Πρακτικών είναι 
τυπωµένοι. Εµείς είµαστε ΚΑΤΑ της εισήγησης να συνεχιστούν τα ένδικα µέσα  , προτείνουµε να πληρωθεί άµεσα η οφειλή 
και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την πρόταση του κ. Γκισγκίνη ψηφίζει και ο κ. Αραβαντινός. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης ∆ιονύσιος και Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      



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

 
1) Εγκρίνει τον ορισµό του  δικαστικού  επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο. για την επίδοση 
της από 16.11.2015 εξώδικη κλήση µας προς την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού» 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται . 

2) Η αµοιβή του      παραπάνω δικαστικού       επιµελητή      ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 
υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  . 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    
                                                                  
   Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


