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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                        
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 20 ης  (κατεπείγουσας  )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  30 η  Απριλίου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     110    / 2014 
 
   ΘΕΜΑ : Έλεγχος επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών για την υπογραφή σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου:   «Ανέγερση Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείο Β Φάση». 

Στο Αργοστόλι σήµερα  30 η   Απριλίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τετάρτη        και ώρα 12 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  19167/28-04-2014 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  οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                       Γαλάτης Άγγελος                                                                     
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                            Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)   

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Έλεγχος επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών για την υπογραφή σύµβασης του έργου: 

«Ανέγερση Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείο Β Φάση». 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Μετά το  προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών υπογραφής σύµβασης για το   
έργο«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) » και την διατύπωση της 
σύµφωνης γνώµης της  Ενδιάµεσης  ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, πρέπει  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) να εγκριθούν   από την 
Οικονοµική Επιτροπή τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά όπως επακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 
4.2 της διακήρυξης του έργου (205/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής). 
Με το αριθ.πρωτ.  17996/25-04-2014 έγγραφο της εταιρίας P & C Development S.A   προσκοµίσθηκαν 
τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
1. Πιστοποιητικά µη κήρυξη σε πτώχευση , αναγκαστική διαχείριση   
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί ακρίβειας φωτοαντιγράφων εκ των πρωτοτύπων 
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ .Ε. ΕΠ 
5. Βεβαιώσεις εργοληπτικών οργανώσεων 
6.Ασφαλιστική ενηµερότητα από κάθε σχετικό ταµείο. 
7.αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση για ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων και τις βεβαιώσεις του 
ανεκτέλεστου µέρους κάθε εργολαβίας.   
Ζητείται από την Επιτροπή να προβεί στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και να αποφανθεί αν  
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  Ανοικτής ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου. 



Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί και στον φάκελο  της  Ενδιάµεσης  

∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  προκειµένου να γνωµοδοτήσει για το Σχέδιο 

Σύµβασης του εν λόγω έργου. 

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

Ο κ. Σπυρίδωνας Σαµούρης αφού επισηµαίνει στην Επιτροπή  ότι έχει αποσταλεί  εγκύκλιος της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ  σύµφωνα µε την  οποία  έχει υπερκαλυφθεί η 

χρηµατοδότηση του Προγράµµατος και δεν  µπορεί να υπογραφούν   νέες  συµβάσεις , δηλώνει ότι 

ψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε τις παρακάτω  επισηµάνσεις : α)  δεν 

υπάρχει σταθερή χρηµατοδότηση από ∆ηµόσιες Επενδύσεις για το παραπάνω έργο γιατί το Πρόγραµµα 

των ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Κράτους έχει περικοπεί για να καλύψουν επανειληµµένα την 

ανακεφαλαίωση των Τραπεζών και β) να αναζητηθούν ευθύνες στην διοίκηση του ∆ηµοτικού 

Γηροκοµείου το οικ. έτος 2002 που  το αποθεµατικό του Ιδρύµατος παίχτηκε σε οµόλογα της ALPHA 

στο χρηµατιστήριο.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις , 205 και  285/2013 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
και τα παραπάνω δικαιολογητικά: 
                    

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία  P & C Development S.A   επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά  
για την εκτέλεση  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) » 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  Ανοικτής ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου 
και δεν έχουν εκλείψει οι  προϋποθέσεις του συµµετοχής της παραπάνω εταιρείας   στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  εταιρίας ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε  πριν την 
κοινοποίηση της 285/2013 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν στην συνέχεια η 285/2013    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   P & C Development S.A    
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία P & C Development S.A     για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  το 
άρθρο 30 του Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      ∆ηµήτριος Πυλαρινός  
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  20ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   30  η  
Απριλίου 2014 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    111  / 2014 
  
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
              (197/2009  αίτηση ακύρωσης ) 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30  η   Απριλίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τετάρτη           και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε κατεπείγουσα    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   19167/28 -04 -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  οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι   (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                              Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                             
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                       Γαλάτης Άγγελος                                                                     
3.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                            Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                               
6.  Σπυρονικόλας Σολωµός (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 
Ο Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος    
το 4 ο  θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου   για παράσταση του ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών  (197/2009  αίτηση ακύρωσης)». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 
Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 
 
 Στις 09-05-2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 22-

12-2009 (ΑΒΕΜ: 197/2009) αίτηση ακύρωσης της εδρεύουσας στο Αργοστόλι ανώνυµης εταιρίας µε την 

επωνυµία «Κοκόλης Ταξίδια ΑΕ», µε την οποία η εταιρία ζητά την αναθεώρηση της µε αριθ. 239/2005 

οικοδοµικής άδειας της. Ήδη η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης µε το µε αριθ. πρωτ. 3745/2013 έγγραφο της 

µου έχει καταστήσει γνωστό ότι έχει προβεί σε αναθεώρηση της άδειας σύµφωνα µε τα ζητούµενα στην 

υπό κρίση αίτηση ακύρωσης της αντιδίκου.  

 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την επί παγία αντιµισθία 

πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση της µε ΑΒΕΜ 197/2009 αίτησης ακύρωσης κατά τη 

δικάσιµο της 09-05-2014 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του 

∆ήµου.   

 
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 την 

δικάσιµο της 9.05.2014 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο για να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της  µε ΑΒΕΜ 197/2009 αίτησης ακύρωσης για την υπεράσπιση των 

συµφερόντων του ∆ήµου. 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                ∆ηµήτριος Πυλαρινός  
                                    
 
 


