
                                                                                                               Α∆Α: ΒΙΞΕΩΕ5-1ΣΕ                                                       
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  15 ης   ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  Μαρτίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    78   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Μαρτίου  του έτους 2014, ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   12471/24 -03 -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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

του Λογιστηρίου της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  εισηγούµενος   

το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2014»     

ανέφερε 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. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

503 21/03/2014 290,28 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[ΙΙΩΑΝΝΑ 
ΜΑΡΚΕΤΟΥ[ΑΠ.ΟΙΚ.:2/2014] 00. 6111 14.652,14 

504 21/03/2014 354,24 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[υποθεση 
αγγ. κοτροκοη,Απ.Οικ.:53/2014 00. 6111 14.297,90 

505 24/03/2014 332,14 

προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 70. 6662.02 693,99 

506 24/03/2014 132.398,95 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας [Α' 
∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15. 6741.01 738.04,73 

507 24/03/2014 25.281,74 
Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15. 6741.02 75.350,62 

508 24/03/2014 15.775,43 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά[Α' 
∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.03 11.489,47 

509 24/03/2014 87.850,90 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης[Α' 
∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.04 291.786,65 

510 24/03/2014 13.200,00 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 
2014] 15.6741.05 55.607,11 

511 24/03/2014 620,00 
Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 
2014] 15.6741.06 11.927,38 

512 24/03/2014 2.570,00 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών [Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.07 6.602,19 

513 24/03/2014 9.031,60 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών 
δηµοσίου[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.08 48.602,75 

514 24/03/2014 48.076,00 Επίδοµα τυφλότητας [Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.09 184.712,04 

515 24/03/2014 11.584,00 Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά [Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.10 32.268,75 

516 24/03/2014 1.394,00 Επίδοµα Χανσενικών[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 2014] 15.6741.11 4.487,04 

517 24/03/2014 4.509,11 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών[Α' ∆ΙΜΗΝΟΥ 
2014] 15.6741.12 19.845,11 

518 24/03/2014 800,73 

Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας για τις 
ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014  (ο 
παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 70. 6699.07 136,71 

519 24/3/2014 131,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 3.276,83 

520 24/3/2014 80,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία) 10. 6699 1.570,80 

521 24/3/2014 34,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 3.242,33 

522 24/3/2014 441,58 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 14.558,42 

527 26/3/2014 24.582,29 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισµού 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014   20.7336.38 0,00 

532 26/3/2014 90,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20. 6632 11.000,95 

533 26/3/2014 935,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 4.065,00 

535 27/03/2014 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων  ( ∆. Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6641 257.185,00 



536 27/03/2014 559,65 Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού 10. 6694.00 4.440,35 

537 27/03/2014 170,00 

Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων (οικοδοµικά υλικά) για τις ανάγκες που 
δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014 70. 6601.02 14.830,00 

538 27/03/2014 15.000,00 

Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και 
καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.04 0,00 

539 27/03/2014 6.986,40 
Αναβάθµιση πλατείας µε το µνηµείο Εθνικής 
Αντίστασης Καρδακάτων ∆.∆ Θηναίας ΣΑΤΑ 30. 7332.10 0,00 

540 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης 70.6162.02 0,00 

541 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 70. 6162.03 0,00 

542 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου 70. 6162.04 0,00 

543 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας Παραλίας Πλατύ Γιαλού 70. 6162.05 0,00 

544 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες περιήγησης Σπηλαίου  ∆ρογκαράτης  70. 6162.06 0,00 

545 27/03/2014 24.000,00 
Εργασίες  Λειτουργίας Αγκυροβόλιου Τουριστικών 
Σκαφών Αγίας Ευφηµίας  70. 6162.07 0,00 

546 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες φύλαξης  Σπηλαίου Μελισάνης  70. 6162.12 0,00 

547 27/03/2014 24.000,00 Εργασίες φύλαξης  παραλίας ΜΥΡΤΟΥ 70.6162.14 0,00 

548 27/03/2014 70.000,00 Eργασίες  περιήγησης Σπηλαίου Μελισσάνης  70. 6162.15 0,00 

549 27/03/2014 73.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.01 0,00 

550 27/03/2014 73.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70. 6699.02 0,00 

551 27/03/2014 73.000,00 

Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών 
για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού 70. 6699.03 0,00 

 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις προτάσεις όλων των προνοιακών επιδοµάτων και τις 
549 και 550.                                             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 Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 Σάββας  Σαββαόγλου 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 



                                                                                 

 

                                                                                                  Α∆Α:ΒΙΞΕΩΕ5-4ΓΨ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  (τακτικής  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  27 η  Μαρτίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     79  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27  η  Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη        και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  12471/24-03-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   

 

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

Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  , ο  οποίος   κατέθεσε στην Οικονοµική 

Επιτροπή  την εισήγηση για  το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης 

Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  
 

Α. Στον Ερανικό Τραπεζικό Λογαριασµό, που δηµιουργήθηκε στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
προκειµένου να συγκεντρωθούν χρήµατα που θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων, βάση 
αντίγραφου κίνησης του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασµού κατά την 26/03/2014 και ώρα 09:33 έχει 
κατατεθεί χρηµατικό ποσό ύψους 43.013,50€. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 
1412 µε τίτλο “Οικονοµική Βοήθεια λόγω σεισµού (Ερανικός Τραπεζικός Λογαριασµός)” µε ποσό 
30.814,00€. Το ποσό αυτό θα µεταφερθεί προς το παρόν στο Αποθεµατικό. 

 
Β. Με την αριθ. 35/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η δηµιουργία του Κ.Α. 

Εξόδων 00.6739.02 µε τίτλο «Έκτακτο Βοήθηµα σε πληγέντες από τον σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 
2014 (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» και ποσό 200.000,00€ σε βάρος του 
Αποθεµατικού προκειµένου να δοθεί το χρηµατικό βοήθηµα στους πληγέντες.  Με το αριθ. πρωτ. 
42243/13-03-2014 εγγράφου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ήρθαν στο Ταµείο του ∆ήµου 
µας τα 100.000,00€, έτσι απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1214.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση 



Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» µε 
το αυτό ποσό των 100.000,00€. 

 
Γ. Προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων για  
τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 2014 απαιτείται η δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6262.02 
µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων για  τις ανάγκες που δηµιούργησαν 
οι σεισµοί του 2014» µε ποσό 24.000,00€. Το ανωτέρω ποσό έχει εγκριθεί και κατατεθεί στο ∆ήµο µας  
µε την αριθ. πρωτ. 5497/13-02-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  και θα βαρύνει το Τακτικό 
Αποθεµατικό.  
 
∆. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µετακινήσεις εργαζοµένων στο Κέντρο Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών καθώς και λοιπών εργαζοµένων στην υπηρεσία Πολιτισµού-Αθλητισµού και 
Κοινωνικής Πολιτικής  απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα 
,διαµονή και ηµερήσια  αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µε ποσό 5.000,00€. 
 
Μετά από τα παραπάνω το Τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό του 1.712.725,24€. 
                                               Ο ∆ιευθυντής 
                                                 Παυλάτος Γεράσιµος 

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

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει µόνο το Α µέρος της εισήγησης , για τα Β και Γ δηλώνει 

ότι η  τροποποίηση αυτή δεν καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες του λαού της Κεφαλονιάς  και για τον 

λόγο αυτό τα  καταψηφίζει καθώς επίσης καταψηφίζει και το ∆ µέρος της εισήγησης. 

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. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

  1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για 

έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  
27  η  Μαρτίου 2014  .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     80  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Συνέχιση    της διαδικασίας του  ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

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

Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27  η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα    Πέµπτη           και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  12471/24-03-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενος το 2 ο θέµα   

ηµερήσιας διάταξης: Συζήτηση   επί των ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) κατά της 

257/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς και κατά του 1ου Πρακτικού 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» και σε συνέχεια της 71/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θέτει υπόψη των Μελών της , 

την υπ αριθ. Πρωτ. 12810/26-03-2014 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής :  

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη των 

δηµοσίων συµβάσεων ο ενδιαφερόµενος πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων οφείλει µέσα 

σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

Εν συνεχεία µε την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου η οποία αντικαταστάθηκε ως έχει µε τα άρθρα 63 

παρ. 1 και 113 του Ν. 4055/2012 προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί 

αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 

τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δεχτεί την 

προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας έως την προτεραία της 

συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ως άνω νόµου η αίτηση 



ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη 

ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προδικαστική προσφυγή δεν κωλύει τη 

διαγωνιστική διαδικασία ενώ η πρόοδος αυτής δεν κωλύεται ούτε από την κατάθεση αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που µπορεί να τάξει ο 

δικαστής. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ακατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα και ιδίως την αναστολή 

ισχύος των όρων της διακήρυξης, των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 

σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων 

θετικών πράξεων όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων καθώς και την αναστολής σύναψης 

της σύµβασης. 

 Στην προκείµενη περίπτωση η εν λόγω προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στο ∆ήµο 

Κεφαλονιάς στις 2-12-2013. Όµως η αναθέτουσα αρχή δεν αποφάνθηκε επί αυτής µέσα σε προθεσµία 

15 ηµερών από την άσκηση της γεγονός από το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4  του ν. 

3886/2010 τεκµαίρεται η απόρριψη αυτής. Επιπλέον εντός της νόµιµης προθεσµίας των 10 ηµερών από 

τη σιωπηρή απόρριψη αυτής δεν ασκήθηκε από την προσφεύγουσα αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ώστε 

να εκτιµηθούν από τον αρµόδιο ∆ικαστή οι λόγοι που αναφέρονται στην προσφυγή. Κατά συνέπεια η 

υπάρχουσα προσφυγή είναι πλέον άνευ αντικειµένου και δεν µπορεί η ύπαρξη της να εµποδίσει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Για το εν λόγω θέµα παρατηρείται από το φάκελο αυτού ότι έχουν ζητηθεί από την Οικονοµική 

Επιτροπή κατ΄ επανάληψη εισηγήσεις από διάφορες υπηρεσίες οι όποιες έχουν διαβιβαστεί στην 

Οικονοµική Επιτροπή αλλά παρόλα αυτά η Επιτροπή επανέρχεται ζητώντας εκ νέου από τις ίδιες 

υπηρεσίες νέες εισηγήσεις. Επειδή οι απόψεις των υπηρεσιών δεν είναι ούτε νόµιµο ούτε 

δικαιολογηµένο να µεταβάλλονται αν δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να επιβάλλουν επανεξέταση της 

υπόθεσης επισηµαίνεται ότι η σκόπιµη, αναίτια και αδικαιολόγητη αναβολή λήψης απόφασης µπορεί να 

θεωρηθεί παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας εκ µέρους της διοίκησης. 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  σηµειώνει τα παρακάτω: 
1. Καταρχήν επαναλαµβάνει   τις αµφιβολίες του για την διαδικασία κλήρωσης των µελών της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ εφόσον 
η πλειοψηφία των Μελών  της και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κληρώνεται συνεχώς ο ίδιος ανάµεσα σε 198  υπαλλήλους. 
2. Η ∆ηµοτική Αρχή και συγκεκριµένα η  Οικονοµική Επιτροπή  όφειλε να συζητήσει και να αποφανθεί αιτιολογηµένα 
αν είναι βάσιµες οι προδικαστικές προσφυγές µέσα στην  προθεσµία των δεκαπέντε  ηµερών από την κατάθεσή 
τους,  αυτό   όχι µόνο δεν το έκανε  αλλά αντίθετα , άφησε να περάσει σιωπηρά το παραπάνω χρονικό διάστηµα 
εσκεµµένα  για να µη συζητηθούν επί της ουσίας οι παραπάνω προσφυγές. 
3. Το έργο αυτό έχει  προϋπολογισµό  300.000,00 € και αφορά  την ψηφιοποίηση πληροφοριών για τον ∆ήµο  για 
την τουριστική του προβολή ,τα χρήµατα  αυτά είναι του Ελληνικού Λαού και δεν µπορεί να σπαταληθούν για να 
γίνει ένα διαδυκτιακό portal όταν ο ∆ήµος έχει ανάγκη από βασικά πράγµατα για να διευκολύνει την  
καθηµερινότητα των δηµοτών του. 
 
Τέλος  επειδή υπάρχουν ερωτήµατα ως προς τους αριθµούς πρωτοκόλλου κατάθεσης των εν λόγω προσφορών , επειδή  
στην  οµάδα εργασίας  ενός από τους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό συµπεριλαµβάνεται  και ∆ηµόσιος Υπάλληλος , 
επειδή  υπάρχει επίσης πρόβληµα µε τις εγγυητικές  επιστολές συµµετοχής που έχουν κατατεθεί από τους συµµετέχοντες  
και το κυριότερο επειδή δεν συνεδρίασε η Επιτροπή για να συζητήσει για τις προσφυγές , για λόγους διαφάνειας  προτείνει 
να µην συνεχιστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση του παραπάνω διαγωνισµού   και ψηφίζει την πρότασή του.  
Ο Πρόεδρος αφού επισηµαίνει ότι το έργο είναι  συγχρηµατοδοτούµενο  από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και η διαδικασία του διαγωνισµού έγινε νόµιµα όπως προκύπτει  , εφόσον ούτε οι ίδιοι οι προσφεύγοντες 
συνέχισαν τον δικαστικό αγώνα και δεν ασκήθηκαν ασφαλιστικά µέτρα , καταλήγει πως   δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
καθυστερήσει άλλό η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και προτείνει να δοθεί εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ να συνεχίσει την 
διαδικασία διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισµού µε το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών. 
  
 
 



 
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν επίσης οι κ.κ. Αποστολάτος – Θεοφιλάτος –Παπαδάτος και Σολωµός. 
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για την συνέχιση της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισµού    

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

Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών» µε το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                              Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                           Σάββας Σαββαόγλου   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Α∆Α: ΒΙΞΕΩΕ5-7Χ9 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  27 η   Μαρτίου  2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    81   / 2014 
 
ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και εισήγηση στο ∆.Σ . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 12: 00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 12471/ 24-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντος Α/ 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
 

Ο Πρόεδρος  , κ. Σάββας Σαββαόγλου    κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4o  θέµα   

ηµερήσιας διάταξης:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και εισήγηση στο ∆.Σ  για έγκρισή του. έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την οποία αποφασίστηκαν :  

1. Αναβάλλει την συζήτηση για την κατάρτιση   ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 για την επόµενη συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής την Πέµπτη τις 27/03/2014 . 

2. Να κοινοποιηθεί το παρόν σχέδιο στους ενδιαφερόµενους φορείς , δηλαδή : στον Ενιαίο  Αγροτικό  

Συνεταιρισµό Κεφαλληνίας & Ιθάκης και στην Οργάνωση Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλονιάς,  προκειµένου 

να συµµετέχουν και µε δικές τους προτάσεις για στην κατάρτιση του παραπάνω Κανονισµού. 

Μετά την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης  ο Πρόεδρος ενηµερώνει την  Επιτροπή για τις προτάσεις της 

Οργάνωσης Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλλονιάς επί του θέµατος τις οποίες απέστειλαν µε το υπ αρίθ. 12818/26-03-

2014 έγγραφό τους που έχει ως εξής:      

 

 

          



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014     

 

1) Σε κάθε Τοπική Κοινότητα ∆ήµου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων έχουν οι 

κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας. 

Προς αυτούς να δίνονται επιλέξιµες βοσκήσιµες εκτάσεις και όχι ∆ασικά, Βεβαιωµένα από τον 

φορέα διαχείρισης ψηφιοποίησης. Για κάθε Τοπική Κοινότητα όπου ζητούν στρέµµατα βοσκής οι 

κτηνοτρόφοι ώστε αυτοί να ενηµερώνονται εγκαίρως πριν διατεθούν οι βοσκήσιµες εκτάσεις σε 

άλλους εκτός της Τοπικής Κοινότητας. 

2) Να προηγούνται οι νέοι αγρότες όχι µόνο για τον χρόνο ένταξης στο πρόγραµµα αλλά ο ∆ήµος 

ή η Τοπική Κοινότητα να προβλέπει και να µεριµνά για αυτούς σε βάθος χρόνου. Σε όλα τα 

άλλα ο σύλλογος συµφωνεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον  Προϊστάµενο του   Τµήµατος  Αγροτικής & Κτηνοτροφικής 

Παραγωγής, της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, του ∆ήµου κ. Κωτσονόπουλο Θεόδωρο ,ο οποίος 

θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το ολοκληρωµένο  σχέδιο του Κανονισµού ∆ιαχείρισης – Κατανοµής 

∆ηµοτικών Βοσκοτόπων ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 2014  (στο οποίο έχουν συµπεριληφθεί και οι προτάσεις της 

Οργάνωσης Αγροκτηνοτρόφων Κεφαλλονιάς ) που έχει ως εξής:  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 
 

                                                                            Άρθρο 1 
Ορισµός βοσκοτόπου 

 
Βοσκότοπος είναι η µη καλλιεργηµένη χορτολιβαδική έκταση, η κύρια παραγωγή της οποίας 
αποτελεί τροφή για µεγάλα ή µικρά ποιµενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα. 
 
                                                                            Άρθρο 2 

Προσδιορισµός εκτάσεων βοσκοτόπων κατά ∆ηµοτική Ενότητα/Κοινότητα 
 

Οι βοσκότοποι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων/Κοινοτήτων 
ανέρχονται συνολικά σε:118.576,14στρ. και υπάρχουν σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και ∆ηµοτική 
Κοινότητα του ∆ήµου. 
Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής:  
 
∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: 7.724 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια ∆ήµου & 
Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα) 
Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, έγγραφο 
Προέδρου) 
Τοπική Κοινότητα Νυφίου: 7.000 στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα 3.000 στρ  Έγγραφο Προέδρου) 
 
∆ηµοτική Ενότητα Παλικής: 13.185,441 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: 1.423 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9  Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: 2.000 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
Τοπική Κοινότητα Αθέρα: 9.450 στρ. (από Ε9 Παλικής) 
 
∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2.500 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Μουσάτων–Βλαχάτων: 2.500 στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική Απογραφή 
∆ήµου) 
 
∆ηµοτική Ενότητα Ελειού–Πρόνων: 860 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) 



 
∆ηµοτική Ενότητα Σάµης: 55.386 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης: 16.182 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Πουλάτων: 4.994 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: 7.010 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: 20.200 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: 7.000 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Απόφαση ∆.Ε. Σάµης) 
 
∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 1.690,70 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα ∆ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου)  
Νήσος Πεταλάς: 804,30 στρ. (10% ∆.Ε. Πυλάρου & 5% ∆.Ε. Αργοστολίου ιδιοκτησία εξ' αδιαιρέτου, από 
το σύνολο των 5.362 στρ. της νήσου). 
 
∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου: 780 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ∆ήµου, Έγγραφο ∆.Ε. Ερίσου)  
 
∆ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: 36.450 στρέµµατα. 
και αναλυτικά: 
Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: 10.950 στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος Φάλαγκος 800, 
Λόγκος Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 750, Πρινόλογκος 1400, 
Λούτσες 800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ. από 
Κτηµατολόγιο Κοινότητας).  
Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). 
Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: 25.000 στρ. (Ρούδι 10.000, Πλαγιά 15.000 στρ από Κτηµατολόγιο 
Κοινότητας). 
 
                                                                          Άρθρο 3 

∆ιαχείριση βοσκοτόπου 
 

Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ηµιορεινών, ορεινών) ενεργείται σε ενιαία 
βάση και υπάγεται στη µέριµνα του Τµήµατος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής του ∆ήµου µε 
γνώµονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ότι αφορά την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
Η πυκνότητα βόσκησης θα είναι σύµφωνα µε τους επικαιροποιηµένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
 
                                                                               Άρθρο 4 

∆ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων 
 

1. ∆ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι - δηµότες 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και διαθέτουν κτηνοτροφική εκµετάλλευση που αποδεικνύεται από την ατοµική 
κτηνοτροφική δήλωση. 
2. Κτηνοτρόφοι που είναι κύριοι ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων 
µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεµµάτων, δεν δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή 
κοινοτικών βοσκήσιµων τόπων. 
3. ∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν κατά προτεραιότητα όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς αρκεί αυτό να προβλέπεται στο επενδυτικό τους σχέδιο.  
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν στη κτηµατική περιφέρεια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς αδιάθετοι βοσκότοποι µπορούν να παραχωρηθούν και σε κτηνοτρόφους άλλων ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου αρκεί οι τελευταίοι να διαθέτουν κτηνοτροφική δήλωση. 
 
                                                                           Άρθρο 5 

Προτεραιότητες χρήσης βοσκήσιµων εκτάσεων τοπικής κοινότητας 
 

Σε κάθε Τοπική Κοινότητα του ∆ήµου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων θα έχουν οι 
κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας. 
Σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσµατος βοσκοτόπου σε Τοπική Κοινότητα του ∆ήµου µας, µε Απόφαση 
του Τοπικού Συµβουλίου και σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου, ο πλεονάζων βοσκότοπος 
διατίθεται σε κτηνοτρόφους κατά προτεραιότητα των όµορων Τοπικών Κοινοτήτων και στην συνέχεια 
όπου αλλού χρειαστεί. 
Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική Κοινότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών των κτηνοτρόφων της συγκεκριµένης Τοπικής Κοινότητας και δεν υπάρχει δυνατότητα 



κάλυψης της διαφοράς αυτής από άλλη Τοπική Κοινότητα, τότε ο βοσκότοπος αυτός κατανέµεται 
αναλογικά στους κτηνοτρόφους της Τοπικής αυτής Κοινότητας, µε βάση τη δυναµικότητα της 
κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης. 

 
                                                                         Άρθρο 6 

Χρονική περίοδος χρήσης βοσκοτόπων 
 

Η χρήση των βοσκοτόπων θα παραχωρείται στους ∆ηµότες κτηνοτρόφους και στους νέους 
κτηνοτρόφους για το έτος κατανοµής. 
 
                                                                           Άρθρο 7 

Τρόπος διάθεσης βοσκήσιµων εκτάσεων 
 

Σε συνδυασµό των άρθρων 3-4 του Ν.∆.318/1969 και του παρόντος κανονισµού: 
• Οι κτηνοτρόφοι, προκειµένου να λάβουν δηµοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη Αίτηση – 

Υπεύθυνη ∆ήλωση (υπόδειγµα 1) στο γραφείο της ∆ηµοτικής τους Ενότητας κατά το πρώτο 
τετράµηνο του έτους και θα ζητούν να κάνουν χρήση του δηµοτικού βοσκοτόπου, για το τρέχον 
έτος. Με την αίτηση καταθέτουν συνηµµένα ενηµερωµένο φωτοαντίγραφο µητρώο 
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 

• Σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος των υπόχρεων σε καταβολή 
δικαιώµατος βοσκής µε βάση τα κριτήρια του παρόντος Κανονισµού (άρθρο 5) και 
υπογράφονται από τον ∆ήµαρχο, ή τον Αντιδήµαρχο, ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο της κάθε 
∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Το Τµήµα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής παραλαµβάνει τους παραπάνω 
βεβαιωτικούς καταλόγους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και συντάσσει πίνακες µε τους υπόχρεους 
καταβολής δικαιώµατος βοσκής και το ποσό που τους αναλογεί, οι οποίοι προωθούνται στην 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου. 

• Ειδοποιούνται οι εγγεγραµµένοι κτηνοτρόφοι των καταστάσεων, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως προσέλθουν και καταβάλλουν το ποσό που τους αντιστοιχεί. 

• Η τριµελής επιτροπή, του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού, πράττει τα οριζόµενα από το 
άρθρο 4 του Ν.∆.318/69. 

• Τέλος οι κτηνοτρόφοι θα λαµβάνουν Βεβαίωση (υπόδειγµα 2) για την χρήση βοσκής, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασία, η οποία θα υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο, ή τον αντίστοιχο 
Αντιδήµαρχο, ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας. 

 
                                                                           Άρθρο 8 

Απαγορεύσεις 
 

Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δηµοτικού βοσκοτόπου απαγορεύεται: 
1. Να τον περιφράξουν. 
2. Να τον καλλιεργούν µε µηχανικά η άλλα µέσα. 
3. Να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρµάκων σε αυτόν. 
4. Να τον αποψιλώνουν µε µηχανικά ή άλλα µέσα (πχ κάψιµο). 
5. Να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. 
6. Να υπεκµισθώνουν σε τρίτους. 
7. Να αποκλείουν - περιφράσσουν δρόµους πρόσβασης προς τους βοσκότοπους (αγροτικό δίκτυο). 
8. Να επεµβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδροµάστευση, για πότισµα των 
ζώων. 
                                                                             Άρθρο 9 

Καθορισµός µισθώµατος & ορισµός τριµελούς επιτροπής 
 

Ο καθορισµός του µισθώµατος θα γίνεται µε ξεχωριστή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
συγκεκριµένα θα καθορίζεται η τιµή µονάδος ανά ζώο (µικρό, µεγάλο) για τους δηµότες κτηνοτρόφους. 
Σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα ορίζεται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
κατά προτίµηση,  της περιοχής και από έναν υπάλληλο της ∆ηµοτικής Ενότητας, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 4 του Ν.∆.318/69. 
                                                                            Άρθρο 10 

 
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

                                                                   Αριθµ.πρωτ.:_________ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ___/___/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 



∆.Ε._________________ 
 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ________________________________________________________ 
του ______________________ κάτοικος ∆.Ε. ___________________________________ 
µε Α.Φ.Μ.:_____________________ έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει ∆ηµοτικά βοσκοτόπια έκτασης 
__________ στρεµµάτων της ∆.Ε. ___________________________ 
για την βόσκηση ______________________________της εκµετάλλευσής του, για το 2014. 
Ο/η ανωτέρω εξόφλησε την οφειλή για την χρήση της παραπάνω έκτασης ∆ηµοτικών βοσκοτόπων για 
το έτος 2014 σύµφωνα µε το υπ' αριθµό _________________ διπλότυπο είσπραξης του/της 
∆ήµου/Τράπεζας. 
Η παρούσα εκδίδεται ύστερα από την αίτηση του/της ανωτέρω για χρήση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ο Αντιδήµαρχος της ∆.Ε. 
 
Η επιλεξιµότητα των εκτάσεων που αναγράφονται ανωτέρω δεν είναι ευθύνη του ∆ήµου. 

• Η παρούσα βεβαίωση δεν δίνει δικαιώµατα κατοχής. 
• Ο ∆ήµος δεν έχει ολοκληρώσει την χαρτογράφηση των δηµοτικών βοσκοτόπων. 

ΑΙΤΗΣΗ  
Επώνυµο:________________________ 
Όνοµα:___________________________ 
Πατρώνυµο:_______________________ 
Μητρώνυµο:_______________________ 
Κάτοικος:_________________________ 
Α.∆.Τ.:____________________________ 
Α.Φ.Μ.:___________________________ 
Τηλέφωνο:________________________ 
Αριθµ.Πρωτ.:______________________ 
___/___/2014 

Προς:  ∆ήµο Κεφαλλονιάς  
 
Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε δικαίωµα χρήσης ∆ηµοτικών βοσκοτόπων στην ∆.Ε.         
___________________ έκτασης _________ 
στρεµµάτων για την βόσκηση των παρακάτω ζώων: 
1. αιγοπρόβατα:______________________ 
2. βοοειδή:__________________________ 
∆ηλώνω: 
Α) ότι είµαι κάτοχος κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης µε: 
1. αιγοπρόβατα:_______________________ 
2. βοοειδή:___________________________ 
Β) είµαι µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για πάνω από τρία (3) έτη 
Γ) δεν είµαι κύριος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο  κάτοχος βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των 
πεντακοσίων (500) στρεµµάτων. 
∆έχοµαι να πληρώσω στο ακέραιο το δικαίωµα βοσκής, όπως έχει ορισθεί κατά κεφαλή ζώου από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια της χρήσης. 
Τέλος θα ήθελα να µου χορηγήσετε σχετική βεβαίωση για κάθε νόµιµη χρήση. 
 Ο αιτών   

 

 

 

 

 

 



 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

 το Β. ∆.24-9/20-10-1958 και Ν.∆.318/1969)  

 τις  διατάξεις του Ν.3852/10.  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

 
 
                                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Καταρτίζει ως έχει το παραπάνω ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

έγκρισή του.  

 

       Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      

                  Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Πιστό αντίγραφο 
 
  
                                                                    Σάββας Σαββαόγλου 
                                                               Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  Μαρτίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   82   / 2014 
  
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
              (162/10 αγωγή) 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη          και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   12471/24 -03 -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  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                      
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το 5 ο  θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  
(162/10 αγωγή)». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 
 
 Στις 11.04.2014 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 28.12.2010 και µε 

αριθµό κατάθεσης 162/2010 αγωγή του κ. Λάµπρου Σπυράτου κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου 

καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 

 Η αγωγή αυτή αφορά απαίτηση του κ. Σπύρατου δυνάµει της από 22.04.2005 εργολαβικής 

σύµβασης για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών Οδών Οικισµών Πλαγιάς- Κονιδαράτων ∆.Ερίσου» 

χρηµατικού ποσού 62.539,48 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%. Σήµερα η απαίτηση αυτή του κ. Σπυράτου έχει 

εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων από το πρόγραµµα ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων.  Ωστόσο για τυπικούς λόγους και 

εφόσον ο αντίδικος δεν παραιτηθεί του δικογράφου της αγωγής του κατά την συζήτηση της ανωτέρω 

υπόθεσης ο ∆ήµος µας θα πρέπει να παρασταθεί κατά την ανωτέρω δικάσιµο προκειµένου να προβάλει 

τον ισχυρισµό της εξόφλησης και να καταργηθεί η δίκη. 

 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για τον 

ορισµό δικηγόρου σας παρακαλούµε όπως χορηγήσετε σχετική εντολή πληρεξουσιότητα στην επί πάγια 

αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παρασταθεί νόµιµα ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 11.04.2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή 



δικάσιµο για να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 29.12.2010 και µε 

αριθµό κατάθεσης 162/2010 αγωγής του κ. Λάµπρου Σπυράτου κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου 

καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την υπόθεση ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ.  
Και   αφού έλαβε υπόψη της:  
 

• το άρθρο 72 παρ. Ν.3852/2010 
 

Και την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Παρέχει  εξουσιοδότηση και ειδική εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου 

κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παρασταθεί νόµιµα ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την 

δικάσιµο της 11.04.2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο για να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 29.12.2010 και µε αριθµό κατάθεσης 162/2010 αγωγής του κ. 

Λάµπρου Σπυράτου κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος 

Κεφαλλονιάς. 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  
Μαρτίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    83  / 2014 
  
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών. 
               
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη          και ώρα 12 :00 
το µεσηµέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   12471/24 -03 -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  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 

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

εισηγούµενος   το 6 ο  θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών)». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 

Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 Στις 11 Απριλίου 2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών η από 29-04-2010 έφεση του Ν.Π.Ι.∆. µ ετην επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία 

ΕΛ.ΤΑ.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου 

Αργοστολίου και κατά της υπ΄ αριθ. 1562/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Πατρών, η οποία απέρριψε  την προσφυγή του ως άνω νοµικού προσώπου για την ακύρωση 

του Προεδρικού ∆ιατάγµατος διά του οποίου έγινε αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της 

πόλεως Αργοστολίου καθώς και της σχετικής πράξης της ∆/νσης Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

διά της οποίας χαρακτηρίστηκαν ως κοινόχρηστος χώρος δύο τµήµατα του οικοδοµικού 

τετραγώνου έµπροσθεν των ΕΛ.ΤΑ Αργοστολίου.  

 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει σχετική 



εξουσιοδότηση προκειµένου να παραστώ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη 

δικάσιµο της 11-04-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά τη συζήτηση της από 

29-04-2010 (ΑΒΕΜ: 135/2010) έφεσης των Ελληνικών Ταχυδροµείων κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς και της υπ΄ αριθ. 1562/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : 
 
Και αφού  έλαβε υπόψη της:  
 

• το άρθρο 72 παρ. Ν. 3852/ 2010 
 

Και την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Παρέχει  εξουσιοδότηση και ειδική εντολή στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο 

του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παρασταθεί νόµιµα ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών κατά τη δικάσιµο της 11-04-2014 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο κατά τη 

συζήτηση της από 29-04-2010 (ΑΒΕΜ: 135/2010) έφεσης των Ελληνικών Ταχυδροµείων κατά 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της υπ΄ αριθ. 1562/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πατρών. 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   
 
                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                            Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                      Σάββας  Σαββαόγλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Α∆Α: ΒΙΗ0ΩΕ5-ΨΑ5 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                    
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η  Μαρτίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  84  / 2014 
 
 
        ΘΕΜΑ :Εισήγηση προς στο ∆. Σ για τον καθορισµό του τέλους  χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων για το 2014 .  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 27  η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  12471/24 -03-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                          
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος   το 8 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση προς στο ∆.Σ για τον Καθορισµό του τέλους χρήσης  των 
κοινοχρήστων χώρων για το 2014» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω:  
 
  Mε την 47/2012 απόφαση της   Οικονοµικής   Επιτροπής καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι προς 
διάθεση για το έτος 2012 και  προτάθηκαν τα τέλη χρήσης αυτών για το ίδιο οικονοµικό έτος. Η ανωτέρω 
απόφαση εγκρίθηκε µε την αριθ. 60/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 Στην συνέχεια συντάχθηκε ο κανονισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τον οποίο 
πλέον προσδιορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι προς διάθεση (αριθ. απόφ.  ΕΠΟΙΖΩ 20/2012 και αριθ. 
απόφ.  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 79/2012) και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση . 
 Ωστόσο η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών παρ. 1 αρθ. 72 Ν. 3852/10. 
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆.Σ τα τέλη χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων έτους 2014 όπως αυτοί έχουν καθοριστεί µε τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων 
προτείνω να ληφθεί υπόψη ότι η Π.Ε Κεφαλληνίας-Ιθάκης και συγκεκριµένα ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης  ανάγκης µε τη υπ΄. Αριθ. πρωτ.  456/27-1-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας λόγω των σεισµών της 26ης/1/2014 και της 3ης/2/2014 και να 
µειωθούν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014 κατά ποσοστό 50% στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Παλικής και κατά 30% στις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες σε σχέση µε τις τιµές που 
προσδιορίστηκαν για το 2012. 
Αναλυτικά οι  τιµές µε την προτεινόµενη µείωση για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το 2014 
διαµορφώνονται όπως παρακάτω : 
 
 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία  : 28,70 ευρώ/τ. µ 
Β΄ΖΩΝΗ   



Οδός Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή από γέφυρα µέχρι 
Μαϊστράτο , πεζοδρόµια περιµετρικά της κεντρικής πλατείας, η  οδός Παναγή Βαλλιάνου  και η οδός 
Ριζοσπαστών. 
21,35 ευρώ /τ. µ 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων.   
18,20 ευρώ/ τ. µ 
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
12,25 ευρώ/τ. µ 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 21 ευρώ/τ. µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία, Λεωφόρος Λασκαράτου ( παραλιακή)  
12,25 ευρώ/τ. µ 
10,01 ευρώ /τ. µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
 
Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και οδός Γρηγορίου Λαµπράκη  
8 ευρώ/τ. µ 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6 ευρώ/τ. µ 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 5 ευρώ/τ. µ 
  
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 
10,50 ευρώ/τ. µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
7 ευρώ/τ. µ 
 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 7 ευρώ/τ.µ 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 
8,40 ευρώ/τ. µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
 ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης 
6,30 ευρώ/τ. µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
 
Κεντρική πλατεία Καραβοµύλου, νησίδα στην περιοχή Ζερβάτα 
1,05 ευρώ/τ. µ  
 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 6,3 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 
17,50 ευρώ/τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
14 ευρώ /τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» 
7 ευρώ/τ. µ 



Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 7 ευρώ/τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας  
9,10 ευρώ/τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
οικισµού Αγίας Ευφηµίας 
7 ευρώ/τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων και Κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων 
5,60 ευρώ/τ. µ 
 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 7 ευρώ/τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 
14 ευρώ/τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 
10,50 ευρώ/τ. µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
7 ευρώ/τ. µ 
Χρήση πεζοδροµίου για οικοδοµικά υλικά 7 ευρώ/τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   
5,60 ευρώ/τ. µ 
  
Επίσης να καθοριστεί τιµή για το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ψυγείων µις 
πόρτας και δύο πορτών ανά ∆.Ε. ως εξής: 
Για τη ∆.Ε. Αργοστολίου  
Α. (κεντρική πλατεία, Σιτεµπόρων, παραλιακή, Λιθόστρωτο) 
Για ψυγεία µίας πόρτας: 169,40 ευρώ 
Για ψυγεία δύο πορτών: 338,80 ευρώ  
Β. Λοιπές περιοχές 
Για ψυγεία µίας πόρτας: 106,40 ευρώ 
Για ψυγεία δύο πορτών: 212,10 ευρώ  
Για τη ∆.Ε. Παλικής  
Για ψυγεία µίας πόρτας: 67,30 ευρώ 
Για ψυγεία δύο πορτών: 117,78 ευρώ  
Για τις λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 
Για τα ψυγεία µιας πόρτας:  30,00 ευρώ 
Για ψυγεία δύο πορτών:      50,00 ευρώ 
 
Τέλος να καθοριστεί τιµή για το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο 
(ενιαία τιµή για όλο το ∆ήµο Κεφαλλονιάς): 120,00  Ευρώ/θέση 
 
Ζητείται η έγκριση του παραπάνω σχεδίου επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων και η επιβολή 
τελών ανά ζώνη σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα για το έτος 2014 .  
  
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 



Η ∆ηµοτική αρχή κάτω από την διεκδίκηση, την κινητοποίηση και την λαϊκή κατακραυγή, ξέχασε τις 
πρόσφατες τοποθετήσεις της ότι οποιαδήποτε µείωση ή απαλλαγή από τα ∆ηµοτικά τέλη είναι : « 
ανέφικτη και µαξιµαλιστική…» και αναγκάζεται  σήµερα 1 µήνα πριν τις εκλογές του Μάη να µειώσει τα 
τέλη κοινόχρηστων χώρων. 
 
Αυτό δείχνει ότι ο αγώνας των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων φέρνει αποτελέσµατα, 
ότι µπορούµε να κατακτούµε ζητήµατα έστω περιορισµένα. Αυτό δεν αρκεί, χρειάζεται συνέχεια γιατί : 
 
 αυτά που δίνουν είναι ελάχιστα και δεν αντισταθµίζουν τις τεράστιες απώλειες που έχει ο λαός,  
δεν µπορεί να πληρώσει άλλα γιατί δεν έχει , 
 καταδεικνύει ότι χρήµατα υπάρχουν.   
 
Επαναφέρουµε την ολοκληρωµένη πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης που απαντάει στις λαϊκές  
ανάγκες του σήµερα έτσι όπως την υιοθέτησε  η Οικονοµική Επιτροπή(αρ.απ.28/2014) : 
 
1. Πλήρη απαλλαγή για το 2014 από τα ∆ηµοτικά Τέλη και Φόρους για όλη την Κεφαλονιά 
(Ανταποδοτικά, τέλη κοινοχρήστων, ∆ηµοτικός Φόρος, ΤΑΠ κ.λ.π.).Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις 
µεγάλες Βιοµηχανικές, Ξενοδοχειακές, Εµπορικές επιχειρήσεις. 
2. Κατάργηση του Φόρου 80% στο νερό από την ∆ΕΥΑΚ. 
3. Κατάργηση των τροφείων από τους Παιδικούς σταθµούς (µε απόφαση του ∆Σ του ΟΚΑΠ). 
4. Κατάργηση της πληρωµής αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τους συµµετέχοντες σε 
αυτές(µε απόφαση του ∆Σ της ΚΕ∆ΗΚΕ). 
5.Τα αντίστοιχα χρήµατα να καλυφθούν µε την είσπραξη των οφειλών από τα τέλη των λατοµικών 
προϊόντων, από τις οφειλές των µεγάλων ξενοδοχείων και των µεγάλων επιχειρήσεων. 
6.Να χρηµατοδοτήσει η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισµό τον ∆ήµο Κεφαλονιάς. 
 
Αυτή είναι και η πρόταση που ψηφίζουµε ως Λαϊκή Συσπείρωση.  
και αφού έλαβε υπόψη της : 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− άρθρο 202  Ν.3463/2006 

− την 47/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και 

− την 60/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

− την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου  

−  

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον   καθορισµό του Τέλους Χρήσης Κοινοχρήστων των 

Χώρων για το 2014  όπως αναλυτικά διαµορφώνονται στην παραπάνω πρόταση του Προέδρου. 

 
 
        Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                            Σάββας Σαββαόγλου       
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Α∆Α: ΒΙΞΕΩΕ5-ΨΥ8                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  
Μαρτίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    85  / 2014 
  
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
               
Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη          και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   12471/24 -03 -
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  
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                    
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος   το 1ο  θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου   για 
παράσταση του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ». έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που 
έχει ως εξής: 
 Την 1η.04.2014 συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η 

από 18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγή της Οµόρρυθµης Εταιρείας «Γερ. & 

Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Ελειού – Πρόννων. Με την αγωγή αυτή η αντίδικος ζητά να της καταβάλουµε το 

χρηµατικό ποσό των 52.934,88 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. νοµιµότοκα και 

ειδικότερα ζητά να του καταβάλλουµε : α) το υπολειπόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα δυνάµει 

της από 20.08.2002 εργολαβικής σύµβασης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 

βλάβης στην Γεώτρηση Σκάλας» δηµοτικού διαµερίσµατος Σκάλας ύψους 1.110,38 ευρώ το 

οποίο έργο αφορά το έτος 2005 και β) την υπολειπόµενη αµοιβή από άτυπες προφορικές 

συµβάσεις κατόπιν απ’ ευθείας ανάθεσης που καταρτίστηκαν µεταξύ της αντιδίκου και του 

πρώην ∆ήµου νόµιµα εκπροσωπούµενου συνολικού ύψους 51.824,50 Ευρώ νοµιµότοκα και 

οι οποίες συµβάσεις αφορούν το έτος 2006.  Σύµφωνα δε µε τις απόψεις της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας  τα αναφερόµενα στην εν λόγω αγωγή τιµολόγια πώλησης και τιµολόγια παροχής 



υπηρεσιών είναι καταχωρηµένα στο µηχανογραφικό σύστηµα του ∆ήµου, παρουσιάζονται ως 

ανεξόφλητα πλην όµως δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα αλλά µόνο από µια 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης η οποία σε ορισµένα από αυτά είναι ανυπόγραφη τόσο από τον 

∆ήµαρχο Ελείου -Πρόννων και τα µέλη της Επιτροπής και σε άλλα φέρει τις υπογραφές των 

µελών της Επιτροπής και είναι ανυπόγραφη από τον ∆ήµαρχο Ελείου -Πρόννων. 

 Επειδή στην προκείµενη περίπτωση η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Επειδή σύµφωνα µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσεται του γραµµατίου της προκαταβολής εισφορών µόνο 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο εν στενή έννοια και οι Ο.Τ.Α. όταν εκπροσωπούνται από δικηγόρο µε 

πάγια αντιµισθία.  

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική εντολή 

πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου να παραστεί κατά την δικάσιµο της 

1ης.04.2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση 

της από 18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγής της Οµόρρυθµης Εταιρίας 

«Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων. 

Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε µε τον ν. 4194/2013 άρθρο 

61 (Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (καταβολή του γραµµατίου της 

προκαταβολής εισφορών) . 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : 
Και  αφού  έλαβε υπόψη της:  
το άρθρο 72 παρ. Ν. 3852/ 2010 
Και την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1 .Χορηγεί εντολή  και  πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου να παραστεί κατά 

την δικάσιµο της 1ης- 04- 2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά 

την συζήτηση της από 18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγής της 

Οµόρρυθµης Εταιρίας «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων. 

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε  τον ν. 4194/2013 άρθρο 61 

(Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (καταβολή του γραµµατίου της 

προκαταβολής εισφορών) . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                         Πιστό Αντίγραφο  
                                                            Ο Πρόεδρος  
                                                   Σάββας Σαββαόγλου 



 

                                                                                                            Α∆Α: ΒΙΞΕΩΕ-5-ΤΩΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η   Μαρτίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    86 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για  την κάλυψη αναγκών 

προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27   η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη            και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  12471/24 -03 -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  
  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
. 
Ο Πρόεδρος , κ.  Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 2 ο θέµα   εκτός  

ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για  την κάλυψη αναγκών 

προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του   

Προϊστάµενου του Τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου  κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου όπως έχει θεωρηθεί από τον 

Προϊστάµενο της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 541Β/2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου  
∆ιονυσίου που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 45/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                       Θεόδωρος Μαντζουράτος 
 
 
KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 541Β/23014 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:45/2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   



Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ        1.237,80                 1.237,80 
2 Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  270,01 270,01 

3 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 93,00 93,00 

4 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ >> 149,01 149,01 

5. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 80,00 80,00 

6 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 148,95 148,95 

7    

8    

9    

10    

11    
12    
13    

  ΣΥΝΟΛΟ                1.978,77 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:142 /26-03-2014     Ποσό Επιστροφής                                   70,49  €     
         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ                                   2.049,26 €  

Σύµφωνα µε την 45/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ποσό των 2.000,00 € 
(Στο ποσό της επιστροφής περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις των τιµολογίων της 1ης και 2ης πληρωµής 
συνολικού ποσού 49,26 €.) 

 
Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης..  
Η Οικονοµική Επιτροπή όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά ,  µετά από διαλογική συζήτηση 
και αφού είδε τις διατάξεις:: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 

17-5/15-6-59 ,  την 45/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος   για την απόδοση του λογαριασµού και 

την παραπάνω εισήγηση. 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   ∆ιονύσιο  
∆ηµητράτο    µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ.   ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο       από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 

για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν προµήθειες ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε την 45/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                
 
                                                                Σάββας Σαββαόγλου. 



 
 

                                                                                                                     Α∆Α: ΒΙΞΞΩΕ5-9Μ8                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  27 η   Μαρτίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    87 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη δαπανών 

µεταβίβασης επιβατικού αυτ/του από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27   η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Πέµπτη            και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  12471/24 -03 -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  
  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                                    
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 

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

ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη δαπανών 

µεταβίβασης επιβατικού αυτ/του από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την εισήγηση του   Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών   κ.  ∆ιονυσίου Παγώνη όπως έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο 

της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 131Β/2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Θεόδωρου 
Ζαµπαύτη  που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 22/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
                    γ) λοιπά δικ/κα 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                       ∆ιονύσις Παγώνης  
 
 
 



 
 
 
KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΑΡΙΘ. 131 B/2014)  
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Θεόδωρος Ζαµπαυτης 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:22/2014 
 

1.Πίνακας Παραστατικών   
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 

1 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ         120,00 €                 120,00 € 
2 Π. ΜΑΡΕΤΗ-ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ Ο.Ε 

 
200,10 € 200,10 € 

3 EUROBANK 8,00 € 8,00 € 

4 Α.Ε.Ξ & Τ.Ε  ΣΤΑΝΛΕΥ 35,00 € 35,00 € 

5. ΗΣΑΠ 1,40 € 1,40 € 

6 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 7,50 € 7,50 € 

7 ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 7,50 € 7,50 € 

8 ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε 2,50 € 2,50 € 

9 ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε 3,20 € 3,20 € 

10 ∆. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 14,68 € 14,68 € 

11 ∆. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 20,00 € 20,00 € 
12 ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  70,00 € 70,00 € 
13 ΒΟΥΛΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  10,00 € 10,00 € 

     14 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ           6,33 €                      6,33 € 

     15                 ΚΑΛΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 5,99 €                                  5,99 €  
                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                              512,20 €               
 
Σύµφωνα µε την 22/2014  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ   500,00 € 

 
Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  .  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 ,  
την 22/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  Θεόδωρος 
Ζαµπαύτης για την απόδοση του λογαριασµού και την παραπάνω εισήγηση. 
                                                    

                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    512,20 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   Θεόδωρου 
Ζαµπαύτη     µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ. Θεόδωρο Ζαµπαύτη      από  υπόλογο του ποσού των 500,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για  

την κάλυψη δαπανών µεταβίβασης επιβατικού αυτ/του από τον Ο.∆.Υ κατά κυριότητα στο ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 22/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                



 
                                                                Σάββας Σαββαόγλου. 
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
                                                                                                                               1-04-2014     
 
                                                                                                                   Α∆Α: ΒΙΗΗΩΕ5-ΟΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  15 ης   τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   27 η  Μαρτίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    88    / 2014 
  
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση  της 60/2014 απόφασης και  επαναπροκήρυξη   διαγωνισµού  για την  
εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης για την «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  27 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Πέµπτη       και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  12471/24 -03 -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  
  εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                          
3.  Παπαδάτος Νικόλαος   (προσήλθε στην συζήτηση  της 80/2014)        Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Σαββαόγλου Σάββας                                                                             Γαλάτης Άγγελος                                                               
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αποχώρησε  µετά την 81/14)   
 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το  4o  
θέµα     εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση επί της αριθ. Πρωτ. 11791/19-03-2014 ένστασης κατά της 
60/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε  την επιλογή αναδόχου για την  εκπόνησης 
Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης για την «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε την 60 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προβήκαµε   στην απευθείας ανάθεση 
της σύνταξης ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου 
σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», προεκτιµώµενης αµοιβής 4.065€ πλέον ΦΠΑ στον Μηχανολόγο 
Μηχανικό κ.  Αναγνωστόπουλο Γ. Θωµά µε αριθµό µητρώου µελετητή 24105 κατηγορίας 9 και 27 
Α΄Τάξης µε έδρα την Φδιώτιδα (Πατρόκλου 7 Λαµία).  αντί ποσού 3.500,00  € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
Κατά της παραπάνω απόφασης ο κ. ∆ιονύσιος Τρωιάνος του Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός 
κατέθεσε ένσταση µε αριθ. Πρωτ. 11791/19-03-2014 στην οποία αναφέρει τα παρακάτω: 
Ενίσταµαι κατά της µε αρ. 60/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε 
την οποία ανατέθηκε στον κ. Αναγνωστόπουλο Γ. Θωµά η σύνταξη της ηλεκτροµηχανολογικής 
µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου», για 
τους κάτωθι νόµιµους βάσιµους και αληθινούς λόγους: 



Από το απόσπασµα της ως άνω απόφασης προκύπτει ότι ο ως άνω µελετητής  για την εκπόνηση της ως 
άνω µελέτης προσέφερε το ποσό των 3.500,00 € ως αµοιβή , δίνοντας έκπτωση επί της προεκτιµωµένης  
αµοιβής η οποία ορίζεται από το πρακτικό του ∆ήµου ρητά στο ποσό των 4.065,00 € πλέον Φ.Π.Α . 
Σαφώς προκύπτει ότι η προσφορά του µελετητή ακολουθεί το πρακτικό της προεκτιµώµενης αµοιβής , 
αναφέρεται στο καθαρό ποσό και δεν συµπεριλαµβάνει το Φ.Π.Α. 
 Επί πλέον η προσφορά του ως άνω µελετητή ποσού των3.500 € πρέπει να απορριφθείκαι ως αόριστη 
αφού δεν διευκρινίζει αν περιλαµβάνει Φ.Π.Α ή όχι. 
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνει δεκτή µε το αιτιολογικό ότι περιλαµβάνει Φ.Π.Α αφού αυτό δεν 
συνάγεται από πουθενά. 
Εν αντιθέσει η προσφορά µου 3.495,90 € πλέον Φ.Π.Α πληροί τους όρους της διακήρυξης , είναι 
αναλυτική και σε κάθε περίπτωση είναι η προσφορά µε την χαµηλότερη αµοιβή. 
 
 Για τους λόγους αυτούς ζητώ :  
Να γίνει δεκτή η ένστασή µου. 
Να ακυρωθεί η 60/2014 απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Να µου ανατεθεί η σύνταξη της ως άνω µελέτης. 
Αργοστόλι 17-03-2014 . Ο Ενιστάµενος : ∆ιονύσιος Τρωιάνος. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις απόψεις της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
επί της µε αριθ. Πρωτ. 11791/19-03-2014 ένστασης που έχουν ως εξής:  
                    
   ΘΕΜΑ:  Απόψεις επί της µε αριθµ. πρωτ. : 11791/19.03.2014  ένστασης. 
 
 Τέθηκε υπόψη της Υπηρεσίας µας η µε αριθ. πρωτ. : 11791/19.03.2014 ένσταση του κ. 

∆ιοινυσίου Τρωιάννου κατά της µε αριθµό 60/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

Συγκεκριµένα  µε την µε αριθµό 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

απευθείας ανάθεση αρχιτεκτονικής και ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης για την «Αλλαγή χρήσης παλαιού 

τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο ενυδρείου – εκθετηρίου» στο πλαίσιο του έργου “INTERDISCIPLINARY 

AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT  AND HISTORY – APREH” ή 

«∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και αποφασίστηκε η δηµοσιότητα των αναθέσεων των παραπάνω µελετών µε την ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για (5) ηµέρες τουλάχιστον σχετικής πρόσκλησης. Πράγµατι η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε εκδήλωση ενδιαφέροντος 

κατατέθηκαν στο ∆ήµο µας δύο πρόσφορές : α) η µε αριθ. πρωτ. 3713/2014 προσφορά του 

Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Θωµά Αναγνωστόπουλου και β) η µε αριθ. πρωτ. : 8939/2014 προσφορά 

του Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ∆ιονυσίου Τρωιάνου. 

Εν συνεχεία κατά την 9η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής λήφθηκε η µε αριθµό 60/2014 

απόφαση σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : α) την οικονοµική 

προσφορά του κ. Αναγνωστόπουλου ο οποίος προσέφερε το ποσό των 3.500 ευρώ και β) την 

οικονοµική προσφορά του κ. Τρωιάννου ο οποίος προσέφερε το ποσό των 3.459,90 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. ήτοι 804,05 ευρώ και  συνολικά το ποσό της προσφοράς ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των 

4.299,95 ευρώ, ανακήρυξε µειοδότη τον κ. Αναγνωστόπουλου  Θωµά δεχόµενη ότι στο προσφερόµενο 

από αυτόν ποσό των 3.500 ευρώ συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.   

Κατά της απόφασης αυτής κατατέθηκε η µε αριθµ. πρωτ. : 11791/19.03.2014 ένσταση του κ. 

Τρωιάννου µε την οποία ζητά την ακύρωση της µε αριθµό 60/2014 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής διότι ως αναφέρει η προσφορά του κ. Αναγνωστόπουλου είναι αόριστη και σε κάθε 

περίπτωση δεν πρέπει να γίνει δεκτή αφού δεν συνάγεται ότι σε αυτή περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε 

αντίθεση µε την δική του προσφορά που πληροί τους όρους της διακήρυξης είναι αναλυτική και πιο 

συµφέρουσα. 

Εν όψει των ανωτέρω, θέτουµε υπόψη Σας ότι, κατά την διεξαγωγή ενός διαγωνισµού 

στηριζόµαστε για κάθε αµφισβήτηση που δηµιουργείται στους όρους της διακήρυξης αυτού και 



περαιτέρω στο γενικότερο νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω  διαγωνισµό.  Στην υπό κρίση 

περίπτωση από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκύπτει ότι ορίζεται µεν η προεκτιµώµενη αµοιβή για 

την σύνταξη της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης στο χρηµατικό ποσό των 4.065 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

πλην όµως από την εν λόγω πρόσκληση δεν διευκρινίζεται ο τρόπος υποβολής της οικονοµικής 

προσφοράς ούτε υπάρχει κάποιο συνοδευτικό έγγραφο – υπόδειγµα για τον τρόπο υποβολής της ή 

κάποιες άλλες ρήτρες δεσµευτικές για τον διαγωνισµό όπως αποκλεισµός της προσφοράς που έχει 

οιαδήποτε ασάφεια. Στην προσφορά του κ. Αναγνωστόπουλου πράγµατι δεν διευκρινίζονταν αν 

συµπεριλαµβάνονταν ο Φ.Π.Α. ή µη και συνεπώς η κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής να προκαταβάλει 

την αληθινή βούληση του προσφέροντα κρίνοντας ότι σε αυτή την προσφορά συµπεριλαµβάνεται και ο 

Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη.  Εσφαλµένη ωστόσο για τον ίδιο λόγο θα ήταν και η κρίση της Επιτροπής αν 

θεωρούσε ότι σε αυτή την τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. όπως αναφέρει ο κ. Τρωιάνος στην 

ένστασή του. 

 Επειδή η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών δύναται είτε εγγράφως είτε προφορικά να 

ζητά αποσαφηνίσεις επί των προσφορών (εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο από την διακήρυξη) - 

γεγονός το οποίο δεν έπραξε στην προκείµενη περίπτωση και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού - 

θα ήταν ορθότερο προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της χρηστής διοίκησης και της ίσης µεταχείρισης των 

διαγωνιζόµενων να γίνει επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε την δυνατότητα συµπλήρωσης της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος µε διάθεση εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς   το οποίο δεν αποτελεί 

ουσιώδη µεταβολή των όρων της αρχικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια κατά την άποψη 

µας θα πρέπει να γίνει δεκτή εν µέρει η ένσταση του κ. Τρωιάννου όσον αφορά την ακύρωση της µε 

αριθµό 60/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισµός για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την ίδια άποψη που είχε εκφράσει και στις προηγούµενες 
συνεδριάσεις  της Επιτροπής για το εν λόγω  θέµα , ότι  δηλαδή διαφωνεί µε τις προτεραιότητες της 
∆ηµοτικής Αρχής ως προς τις πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων της Παλικής εφόσον χωρίς  να έχουν  
καλυφθεί οι   βασικές τους ανάγκες  σε  έργα υποδοµής –σε θέµατα υγείας –πρόνοιας – παιδείας κ.λπ  
εκτελούνται έργα βιτρίνας  και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11791/19-03-2014 ένσταση του ∆ιονυσίου Τρωιάνου . 
3)  τις παραπάνω απόψεις της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
   

                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Κάνει δεκτή εν µέρει την  υπ αρίθ. Πρωτ. 11791/19-03-2014 ένσταση του κ. ∆ιονυσίου 
Τρωιάνου του Νικολάου ,Μηχανολόγου Μηχανικού. 

2. Ανακαλεί την 60/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
3. Επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισµό  της  απευθείας ανάθεσης εκπόνησης 

Ηλεκτροµηχανολογικής  µελέτης για την «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ» µε τους ίδιους όρους όπως έχουν 
εγκριθεί µε την 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Την  δηµοσιότητα της ανάθεσης της παραπάνω µελέτης µε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.   

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 
 


