
                                                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Α∆Α: ΒΕΥΤΩΕ5-ΘΥΕ          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   7  η   Φεβρουαρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  16 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανόρυξη Ερευνητικής 
Γεώτρησης ∆.Ε. Ερίσου, θέση: Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  7 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την  υπ αρίθµ.    4422 /2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                      Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                           
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                             
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 1ο   θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης 

∆.Ε. Ερίσου, θέση: Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου της 

∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών κ.  Ιωάννη Μπάρκα  ο οποίος  αναφέρει  τα παρακάτω :  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011). 
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08. 

 



 Γνωστοποιούµε ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 24-1-2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. και στα 
γραφεία της (Λ.Βεργωτή 160-Αργοστόλι), θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισµού του έργου: 
 Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης ∆.Ε. Ερίσου, θέση: «Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα». 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
(http://www.kefallonia.gov.gr) 
Ο ∆ιευθυντής ∆.Τ.Υ.     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ  Πολ. Μηχανικός ΠΕ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις  24 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη  και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης αποτελούµενη από τα εξής µέλη:  

α) Ιωάννη Μπάρκα, Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

β) Γεράσιµο Τσιούτσιο Χηµικό Μηχανικό ∆.Τ.Υ  

γ)  Χρήστο Ρουχωτά Τ.Ε Πολιτικό Μηχανικό ∆.Τ.Υ 

για να διενεργήσει δηµόσια κλήρωση. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 

β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

δ) Την µε αριθµ πρωτ. 2068/18-1-2013 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τον κάτωθι διαγωνισµό. 

Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 

Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης ∆.Ε. Ερίσου, θέση: Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα» 
 

1) ∆ηµήτριος Στουπάς Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  

2) Ελένη Λουκέρη Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  
 
3) Σπυρίδων ∆αναλάτος Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός ∆.Τ.Υ 
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 
 



1) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  

2) Σπυρίδων Παρίσης Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  
 
3) Ευάγγελος Κουφός Π.Ε  Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ    Οι Υπάλληλοι 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ                                                      Γεράσιµος Τσιούτσιος  
 
Πολιτικός Μηχανικός                                                        Χρήστο Ρουχωτά 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και  αφού 
έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011). 
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011). 
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08. 
6. Το παραπάνω Πρακτικό κλήρωσης. 
 

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Συγκροτεί την  Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανόρυξη Ερευνητικής 

Γεώτρησης ∆.Ε. Ερίσου, θέση: Κουρνή/Φλαµπέλου-Φακίστρα»’όπως παρακάτω:  

1) ∆ηµήτριος Στουπάς Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  

2) Ελένη Λουκέρη Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  
 
3) Σπυρίδων ∆αναλάτος Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός ∆.Τ.Υ 
 
µε αναπληρωτές αυτών τους: 

1) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  

2) Σπυρίδων Παρίσης Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆.Τ.Υ,  
 
3) Ευάγγελος Κουφός Π.Ε  Πολιτικός Μηχανικός ∆.Τ.Υ 

Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ.   ∆ηµήτριο Στουπά  µε αναπληρωτή τον κ. ∆ηµήτριο Ρουχωτά     και 
γραµµατέα την κ.   Ελένη Λουκέρη µε αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα Παρίση. 

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: ΒΕΥΤΟΕ5-Μ6Γ                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   7  η   Φεβρουαρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17  / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ αρίθµ. 267/2012 απόφασης της  Οικονοµικής  Επιτροπής και έναρξη 
διαδικασιών για την επαναδηµοπράτηση του  έργου«∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας»  
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  7 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την  υπ αρίθµ.  4422 /4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                      Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                   
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                      
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                        
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του  Τµήµατος  Συγκοινωνιακών Έργων – Σηµατοδότησης,  Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών, Κτηµατολογίου της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών κ.  Παναγή 
∆ελακά  ο οποίος εισηγούµενος   το 2ο   θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της υπ αρίθµ. 267/2012 
απόφασης της  Οικονοµικής  Επιτροπής».έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

 

ΘΕΜΑ : «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας»  
 
 

Ιστορικό του έργου: 
Με την Απόφαση υπ’ αριθµ. πρωτ. 6360/07.05.12 της Μονάδας Β3 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων), 

η πράξη «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» εντάχθηκε στο Μέτρο 322 του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 του σχετικού πρόγραµµα µε Κωδικό Πράξης ΟΠΣΑΑ 176304. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 

75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 25% από το Π∆Ε του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από την ΣΑ 282/8 µε κωδικό έργου 2012ΣΕ28280125. 

Με την Απόφαση υπ’ αριθµ. πρωτ. 12633/07.09.12 της Μονάδας Β3 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» δόθηκε η προέγκριση για τη συνέχιση εκ µέρους 



του ∆ήµου Κεφαλλονιάς των διαδικασιών δηµοπράτησης του έργου. Η εν λόγω απόφαση εισήλθε στο 

πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 26.09.12 µε αριθµό πρωτοκόλλου 41021, στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών την 28.09.12 (ηµέρα Παρασκευή) και όταν τέθηκε υπόψη του αρµόδιου υπαλλήλου για ενέργειες την 

01.10.12, είχε ήδη παρέλθει η προθεσµία µετά την οποία είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των 440 Εθνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί µε την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/17-7-2012.  

Παρ’ όλα αυτά, οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ 

αριθµ. 206/12.10.12 Απόφαση, η περίληψη διακήρυξης δηµοπράτησης του έργου εστάλη για δηµοσίευση µε το 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 45622/25.10.12 έγγραφο, η ανοικτή δηµοπρασία για επιλογή αναδόχου του έργου έγινε την 

20.11.12 και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο διαβιβάστηκε στην 

Οικονοµική Επιτροπή µε το υπ’ αριθµ. 5355/18.12.12 έγγραφο. 

Με την υπ’ αριθµ. 267/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος. 

 

Επειδή: 

 

1. Τα Συµβατικά Τεύχη του έργου και συγκεκριµένα η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) δεν περιλαµβάνει 

το άρθρο σχετικό µε τα «απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην Εγκύκλιο 27  ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15.10.12 

2. Τα Συµβατικά Τεύχη του έργου δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις* της Απόφασης ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/17.07.12 

("Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 

εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα"), όπως αυτές αναλύονται διεξοδικά µε την Εγκύκλιο 26 

(∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.12) 

 (*) για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπράτησης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση από τις 30-9-
2012 και µετά, εφαρµόζονται υποχρεωτικά οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές). 

3. Η ∆ΙΠΑ∆/οικ/449/12.12.12 (ΦΕΚ 3582 Β’/31.12.12) που αφορά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής 

της µε αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.07.12 δεν έχει ισχύ στην περίπτωση του εν λόγω έργου αφού η περίληψη της 

διακήρυξης εστάλη προς δηµοσίευση την 25.10.12 

                                       Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

Σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 4 του Ν.3669/2008, την ανάκληση της κατακυρωτικής του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού Απόφασης (Απόφαση υπ’ αριθµ. 267/2012) και την διεξαγωγή του 

διαγωνισµού εκ νέου (σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία) 

εφόσον τα Συµβατικά Τεύχη του έργου αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τις σχετικές Αποφάσεις 

∆ΙΠΑ∆/οικ./273/17-7-2012 και ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15.10.12. 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ                                                                ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω: Ψηφίζω τη  επαναδηµοπράτηση του έργου µε επιφύλαξη και µε 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η επαναδηµοπράτηση του ‘έργου δίνει την ευκαιρία να διορθωθούν θέµατα 
σύµφωνα και µε τις παρατηρήσεις που έχω καταθέσει στη ν υπ αρίθ.  267/2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. Συγκεκριµένα 1. Να µην ξηλωθούν τα παλιά ΄πεζοδρόµια της κεντρικής λεωφόρου, επειδή είναι 
καλυµµένα µε πέτρα και το έργο έχει γίνει σχετικά πρόσφατα.  

2) η πεζοδρόµηση να γίνει σε ένα επίπεδο λίγο χαµηλότερα από το πεζοδρόµιο επειδή ο δρόµος είναι 

κατηφορικός , ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ιδιοκτησίες από όµβρια νερά. 3) Θα πρέπει 

να  αποµακρυνθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα καλώδια. Επίσης επειδή η πεζοδρόµηση της κεντρικής 

λεωφόρου Σκάλας θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην κίνηση και την κυκλοφορία αυτοκινήτων – 

λεωφορείων κ.λ.π , είναι απαραίτητα να προχωρήσουν και να γίνουν παράλληλα και τα ακόλουθα:  



1. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επέκτασης  σχεδίου Σκάλας ώστε να προκύψει Περιµετρικός 

∆ρόµος του οικισµού Σκάλας για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα κίνησης και στάθµευσης που θα 

προκύψουν.» 

2. Επίσης πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή του Περιφερειακού ∆ρόµου Σκάλας από την θέση 

Πολίτη –Βλίχα στην παραλία µέχρι την θέση Αλύκη µεταξύ Σκάλας –Ρατζακλί , ώστε να γίνει δυνατή η 

παράκαµψη της κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων από κει για  να µην επιβαρύνεται υπέρµετρα ο 

Οικισµός Σκάλας από την διερχόµενη κίνηση. 

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο κ. Σπύρος Σαµούρης. 

 και  αφού έλαβε υπόψη της: 

το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
το άρθρο 27, παρ. 4 του Ν.3669/2008 
τις αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/17-7-2012 και ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15.10.12. 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Ανακαλεί  την κατακυρωτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας»,  σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 4 του 

Ν.3669/2008,  της  267/2012  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Ορίζει  την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισµού εκ νέου (σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την 

κείµενη Νοµοθεσία) εφόσον τα Συµβατικά Τεύχη του έργου αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τις σχετικές 

Αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ./273/17-7-2012 και ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15.10.12. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Α∆Α:   ΒΕΥ2ΩΕ5-ΥΙΛ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Φεβρουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  18 / 2013 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, συνήλθε 
σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ  4422/4 -02 -2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                      Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                         
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 

 

Ο Πρόεδρος, κ.  Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό 
Υπάλληλο  του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο ο οποίος εισηγούµενος το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
  Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του 

έργου: «Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

Σύµφωνα µε αυτό και καθότι ουδεµία ένσταση έγινε στο διάστηµα από και 30-1-2013 έως και 04-2-2013 
εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 

 
1. Να εγκρίνει το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού και να κατακυρώσει στην Κ/Ξ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. την κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση 
έκπτωση 3,00%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 

 



 2. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή και περισσοτέρων κατά την κρίση 
της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αν τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για 
υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

                                                  Επιτροπής ∆ηµοπρασίας του έργου: 

«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»  

Προϋπολογισµού 395.000,00 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 08 Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της επαναληπτικής 

∆ηµοπρασίας του εν’ θέµατι έργου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 230/2012 Απόφαση της Οικονοµικής 

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

1) Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως Πρόεδρος, 

2) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς, ως Μέλος, 

3) Γεωργία Βλάχου, ως Γραµµατέας και Μέλος 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν 

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

1) Κ/Ξ “ΠΡΟΚΥΩΝ”- “ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ Ε.Ε.” 

2) “ΚΧ ΑΤΕ” 

3) Κ/Ξ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΖΕΡΒΟΣ-“ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΤΕ” 

4) Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ARTE CONSTRUCTIONS  

 

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

προσφορών. 

Σε αυτή την φάση, 1ον) ελέγχθηκε η νοµιµότητα εκπροσώπησης και 2ον) ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη 

βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον 

φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού µονόγραψε τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς προέβη 

στην αποσφράγισή τους και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών ως εξής: 

1) Κ/Ξ “ΠΡΟΚΥΩΝ”- “ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ Ε.Ε.”προσέφερε µέση έκπτωση ∆ΥΟ επί τοις εκατό (2,00%). 

2) “ΚΧ ΑΤΕ” προσέφερε µέση έκπτωση ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ επί τοις εκατό (1,64 %). 

3) Κ/Ξ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΖΕΡΒΟΣ-“ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΤΕ” προσέφερε µέση έκπτωση ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 

επί τοις εκατό (1,71 %). 

4) Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ARTE CONSTRUCTIONS προσέφερε µέση έκπτωση ΤΡΙΑ επί τοις εκατό (3,00 

%). 



 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

όλων των διαγωνιζοµένων. 

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

του ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Πρακτικού αυτού. 

 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων και 

το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, καθώς και η 

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

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

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

επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών. Τέλος παρακρατήθηκαν τα απαιτούµενα (11) µηχανόσηµα. 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δεν απέρριψε καµία από τις προσφορές κρίνοντάς τις παραδεκτές. 

Προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται ο Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ARTE CONSTRUCTIONS µε µέση 

έκπτωση ΤΡΙΑ επί τοις εκατό (3,00 %). 

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει. 

Η Επιτροπή  

1) Γεράσιµος Φιλιππάτος (Πρόεδρος) 

2) ∆ηµήτριος Ρουχωτάς (Μέλος) 

3) Γεωργία Βλάχου (Γραµµατέας-Μέλος) 

  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Tο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2. Την 230/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
3.  Τα Άρθρα 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
4.. Τα Άρθρα 4.1ι, 4.2γ της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
5. Την 217/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
6. Το Πρακτικό της εν’ λόγω ∆ηµοπρασίας. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  

«Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

2. Κατακυρώνει στην Κ/Ξ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. την 

κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (µέση έκπτωση 3,00%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του 

Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 

3. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του 

µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, 

προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία 

τουλάχιστον 10 ηµερών  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   



Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                          Σάββας Σαββαόγλου 
 
 
 

                                                                                                                     Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΧΤΦ                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   7  η   Φεβρουαρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   19 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου ενώπιον ΣτΕ. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  7 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την  υπ αρίθµ.  4422 /4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                                      Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                               
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                 
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο   θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου ενώπιον ΣτΕ.».έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου     που έχει ως εξής 
:  

             Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013  συζητείται   στο Ε΄  Τµήµα  η από 10-03-2011 αίτηση ακύρωσης του 

Φαρακλού Γεράσιµου   ΚΑΤΑ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς/∆ηµοτική Κοινότητα Παλικής,  για την ακύρωση των µε 

αριθµών 447 και 448/2000 αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Παλικής, περιεχοµένων στο πρακτικό 

της µε αριθµό 17/9-10-2000  συνεδρίασης του,  καθώς και κάθε σχετικής συναφούς και συνδεόµενης πράξης ή 

παράλειψης. 

        Παρακαλείται  η Οικονοµική Επιτροπή  λόγω κωλύµατος µου για τη λήψη απόφασης περί  ορισµού 

δικηγόρου Αθηνών,  προκειµένου να παρασταθεί  ενώπιον του Σ.τ.Ε.  κατά την ανωτέρω δικάσιµο ή σε 



οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο 

µέσο. 

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

Οι κ.  κ. Ανδρέας Ζαπάντης  και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι ΑΠΕΧΟΥΝ  από την ψηφοφορία διότι δεν 

υπάρχει καµία  ενηµέρωση για την υπόθεση αυτή . 

       

 
 
 
και  αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
το γεγονός ότι η κ. Χριστοφοράτου έχει  ανειληµµένες δικαστικές υποχρεώσεις µε συνέπεια να αδυνατεί  να 
παραστεί  στη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης. 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Ορίζει την  δικηγόρο  Αθηνών, κ. Αγγελική Χαροκόπου  προκειµένου να παρασταθεί  ενώπιον του Ε΄Τµήµατος 

του Σ.τ.Ε. κατά την δικάσιµο , Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013   ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, 

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

2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως 
προσδιορίζονται από την ισχύουσα  ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και 
Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                            Α∆Α:   ΒΕΥ2ΩΕ5-ΖΝΛ                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  5ης   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   7  η   
Φεβρουαρίου 2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  20 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Αποδοχή κληρονοµιάς  ακινήτου εντός της πόλεως του Ληξουρίου. 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  7 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την  υπ αρίθµ.    4422 /2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                            
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                              
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 

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

το 5ο   θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Αποδοχή ∆ωρεάς ακινήτου εντός της πόλεως του 

Ληξουρίου».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

 
 
Σύµφωνα µε την παρ 2 περίπτ. θ του άρθρου 103 του ∆ΚΚ, για την αποδοχή 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή  
  



Η εκτελέστρια της διαθήκης  κ. Μάρλις Βέσπε κατοίκου Ελβετίας µε την υπ αρίθ. 
48430/14-11-2012 επιστολή της προς την ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής   και 
εκπληρώνοντας την τελευταία  επιθυµία του αποβιώσαντος Σπυρίδωνα Θωµάτου- 
Γεννατά  ,ενηµερώνει για την  διαθήκη του εκλιπόντος όπου  σύµφωνα µε την οποία 
προκύπτει ότι η Κοινότητα Ληξουρίου µπορεί να κληρονοµήσει το οικόπεδο µε Κ.Α 
Κτηµατολογίου 250371327002 στην οδό Πλάτωνος στο Ληξούρι που είναι 
εγγεγραµµένο στο όνοµα του αποθανόντος , µε τον όρο να φτιάξει µία πλατεία , στην 
οποία θα φυτευτούν µερικά δένδρα και να τοποθετήσει εκεί 2-3 παγκάκια , στα οποία 
θα πρέπει να αναγραφεί το όνοµα του αποθανόντος ως µνεία αυτού του 
κληροδοτήµατος   . 
Προτείνω την αποδοχή της  παραπάνω  κληρονοµιάς.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά . αφού έλαβε υπόψη της  
- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ∆ΚΚ 
- την υπ αρίθ. 48430/14-11-2012 της  κ. Μάρλις Βέσπε 
- την 13/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου 
- τις εισηγήσεις της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου  
- το υπ αρίθ. 53375/2013 έγγραφο της Τεχνικές Υπηρεσίας και  τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό για την κατασκευή της πλατείας. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Αποδέχεται τη  κληρονοµιά του αποθανόντος Σπυρίδωνα Θωµάτου- Γεννατά  και 
συγκεκριµένα οικόπεδο µε Κ.Α Κτηµατολογίου 250371327002 στην οδό Πλάτωνος 
στο Ληξούρι.  
2. Στο εν λόγω οικόπεδο θα κατασκευαστεί πλατεία σύµφωνα µε την επιθυµία του 
εκλιπόντος δωρητή. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                       Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΒΞΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  5 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Ορισµός πληρεξούσιου  δικηγόρου  για εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου  
ενώπιον του  Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ληξουρίου . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ. 4422  / 4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος) προσήλθε στο 7ο Θέµα                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                            
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                            
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                              
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Ορισµός 
πληρεξούσιου  δικηγόρου  για εκπροσώπηση πρώην ∆ηµάρχου  ενώπιον του  
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ληξουρίου» , την  από 30-01-2013  αίτηση της 

πρώην ∆ηµάρχου Παλικής κ. Παρθενόπης Αλεξανδροπούλου  που έχει ως εξής: 
 
Παρακαλώ να µου ορίσετε υπόλογο δικηγόρο για την δίκη στις 7-02-2013 σχετικά 
µε το αγκυροβόλιο Αθέρα για το οποίο ευρίσκοµαι κατηγορούµενη ως ∆ήµαρχος 
Παλικής. 
Επανέρχοµαι στο αίτηµά µου µε νεώτερη αίτηση λόγω µη ανταπόκρισης σας στην 
από αρχές Ιανουαρίου αίτησή µου . 



Παρακαλώ να εγκρίνεται την εκπροσώπηση µου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
µου κ. Σπυρίδωνα Μπουρµπούλη ο οπoίoς έχει χειριστεί το θέµα. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας 
και ∆ικαιοσύνης. 
 
  

 
                         ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 
 
1. Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα Μπουρµούλη να παραστεί τις 
7/02/2013 ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου  Ληξουρίου  ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει την πρώην 
∆ήµαρχο κ. Παρθενόπη  Αλεξανδροπόυλου του Θεοδώρου  επειδή  κατηγορείται µε 
την τότε ιδιότητά της  ∆ηµάρχου του πρώην ∆ήµου Παλικής. 
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει 
της  ισχύουσας  ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και 
Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΖΣΤ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  5 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού /αξιολόγησης προσφορών 
προµηθειών ∆ήµου   (άρθρο  46 του ΕΚΠΟΤΑ) .  

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.   4422/ 4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                  
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                     
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                    
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού /αξιολόγησης προσφορών προµηθειών ∆ήµου άρθρο  46 
του ΕΚΠΟΤΑ)  »  που έχει ως εξής: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: 

«Η διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών, γίνεται από επιτροπές.  Οι επιτροπές µπορούν να συγκροτούνται για 

χρονικό διάστηµα ενός έτους και γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης και 

για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.  



Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 

και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις δηµοτικούς ή 

κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την 

συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προµήθειας απαιτούνται 

υπάλληλοι ορισµένης ειδικότητας τους οποίους ο δήµος ή η κοινότητα δεν 

διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ 

των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος 

κανονισµού. Για προµήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην 

παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συµµετέχουν επί πλέον 

ως µέλη δύο δηµοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως 

της προµήθειας.  

Εάν ο δήµος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί 

υποδεικνύονται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των 

φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.  

Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους 

οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα 

τακτικά µέλη.» 

 

Με την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κρίθηκε ότι «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 

του ν. 3852/2010, αρµόδια για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού προµηθειών είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 2042/30-01-2013 

ανακοίνωση της , διενήργησε την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών 

και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ 

αριθ.πρωτ. 4282/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας όπως παρακάτω:  

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 



  

Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1-2-2013 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί 
υπάλληλοι: 
 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Γραφείο ∆ηµάρχου (ΠΕ1) 
2. Παυλάτος Γεράσιµος Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ1) 
3. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (ΤΕ0) 
 

 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της 
Επιτροπής ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται 
κλήρωση για την επιλογή των ∆ηµοτικών υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε τους 
νόµιµους αναπληρωτές τους. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως κάτωθι: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύµφωνα µε το άρθρο 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 
          ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Π.Ε Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων 
Μηχ/κός 
2.ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ                  ∆.Ε ∆ιοικητικού 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                        Π.Ε ∆ιοικητικού 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 
1.ΚΟΥΤΑΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ                          ∆. Ε ∆ιοικητικού                   
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ∆. Ε ∆ιοικητικού 
3.ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        ∆. Ε ∆ιοικητικού 
 
                                                                        ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 

1. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
  2.   Παυλάτος Γεράσιµος 

  3.   Πεφάνη Αγγελική 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 



3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 

Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

5. Την υπ’ αριθ. 121/2011 Πράξη του Στ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

6. Την υπ’ αριθ. 2263/2011 Απόφαση του VI Tµ 

7. Τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των 

∆ηµοσίων Συµβάσεων των ∆ήµων, Περιφερειών και των νοµικών τους 

προσώπων" 

8. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 4282/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται 

από τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, που 

διενήργησαν την κλήρωση.  

 
  

 
                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Συγκροτεί την Επιτροπή1 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών του έτους 2013  

(ΕΚΠΟΤΑ ) ως εξής: 

          ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Π. Ε Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχ/κός 
2.ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ                  ∆.Ε ∆ιοικητικού 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                       Π.Ε ∆ιοικητικού 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΚΟΥΤΑΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ                        ∆. Ε ∆ιοικητικού                   
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ∆. Ε ∆ιοικητικού 
3.ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           ∆. Ε ∆ιοικητικού 

 
Πρόεδρος ορίζεται ο  κ. Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος µε αναπληρωτή του την κ. 
Περιστέρα Κουταβά  και Γραµµατέας ορίζεται η κ. Ελισάβετ Μουρελάτου µε 
αναπληρώτή τον κ. Κωνσταντίνο Παγουλάτο. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 

                                                 
 



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΝΥΖ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  5 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών /αξιολόγησης προσφορών  
παροχής υπηρεσιών  (Π.∆ 28/80 ) 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.   4422/ 4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                       
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                          
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                       
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 8 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών /αξιολόγησης προσφορών  παροχής υπηρεσιών  
       (Π.∆ 28/80 )»  που έχει ως εξής: 

 
Ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται οι συµβάσεις που συνάπτονται από 

επαχθή αιτία µεταξύ αφ' ενός του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. κ.λπ. και αφ' ετέρου ενός 

παρέχοντος υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση εργασιών για λογαριασµό των 

πρώτων αντισυµβαλλοµένων ή την προσφορά προς αυτούς συνόλου άϋλων 

αγαθών ή δραστηριοτήτων µε τη µορφή ολοκληρωµένου έργου, οι οποίες 

εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα. 

 



 

                                                                                 Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΝΥΖ   

 

                                                                     

Αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοπρασιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010)είναι η Οικονοµική 

Επιτροπή.. 

Για τη διενέργεια διαγωνισµού από δήµο µε σκοπό την προµήθεια αγαθών, την 

εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, η συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, 

στην οποία δύνανται να µετέχουν, κατά την περιοριστική απαρίθµηση του άρθρου 

72 παρ. 1 ε΄ του ν. 3852/2010, τα µέλη αυτής, δηµοτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι 

ή, τέλος, ειδικοί επιστήµονες. Κατά συνέπεια, συγκρότηση επιτροπής δήµου για 

τη διενέργεια διαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης 

µεταξύ των δικαιούµενων προς τούτο προσώπων είναι πληµµελής και εποµένως 

πάσχει εξ αυτού του λόγου το σύνολο του διαγωνισµού. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 

93/2012) 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 2042/30-01-

2013 ανακοίνωση της , διενήργησε την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 

εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 4283/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο 

θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας όπως παρακάτω:  

                                                                             
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 
παρ.1ε του ν.3852/2010)   

  

Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1-2-2013 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 13.00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 
 

4. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Γραφείο ∆ηµάρχου (ΠΕ1) 
5. Παυλάτος Γεράσιµος Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ1) 
6. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (ΤΕ0) 
 

 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της 
Επιτροπής ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ.1ε του ν.3852/2010).  

 

 

 



 

                                                                            Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΝΥΖ     

 

                                                                   

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 διενεργείται 
κλήρωση για την επιλογή των ∆ηµοτικών Συµβούλων και ∆ηµοτικών Υπαλλήλων  
για κάθε επιτροπή µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως 
κάτωθι: 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 72 παρ.1ε του ν.3852/2010).  

 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.Παπαδάτος Νικόλαος           1.Κουστουµπάρδη Σοφία  Τ.Ε ∆/κού  -Λογιστικού 
                                           2. Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε Τεχνολόγων Πολ.Μηχ/κων
  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Ζαπάντης Ανδρέας                      1. Καούκης Νικόλαος  

                 2. Πεφάνη Αγγελική  
 
                                                                    
                                             ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 

a. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
                                           2.   Παυλάτος Γεράσιµος 
                                           3.   Πεφάνη Αγγελική 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
1. Τις διατάξεις του Π . ∆/τος 28/80  

8. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 4283/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται 

από τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, που 

διενήργησαν την κλήρωση.  

 
  

 
                     ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή2 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών / αξιολόγησης προσφορών  
παροχής υπηρεσιών  (Π.∆ 28/80 ) όπως παρακάτω:  
 
 
 
 

                                                 
 



 
                                                                                                 Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-ΝΥΖ  
 
       
 

                                                                
 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.Παπαδάτος Νικόλαος           1.Κουστουµπάρδη Σοφία  Τ.Ε ∆/κού  -Λογιστικού 
                                           2. Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε Τεχνολόγων Πολ.Μηχ/κων
  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. Ζαπάντης Ανδρέας                                       1. Καούκης Νικόλαος  

                                                  2. Πεφάνη Αγγελική  

 
Πρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Νικόλαος Παπαδάτος µε 
αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Ζαπάντη και Γραµµατέας ορίζεται η κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη µε αναπληρωτή τον κ Νικόλαο Καούκη. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Α∆Α: ΒΕΥ2ΩΕ5-3ΥΡ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  5 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση και 
εκµίσθωση ακινήτων καθώς και παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.   4422/ 4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                                                                                    
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                             
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                    
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση και εκµίσθωση ακινήτων καθώς και 
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»που έχει ως εξής: 

 
Αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή και την κατακύρωση των δηµοπρασιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010)είναι η Οικονοµική 

Επιτροπή.. 

Για τη διενέργεια διαγωνισµού από δήµο µε σκοπό την προµήθεια αγαθών, την 

εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, η συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, 

στην οποία δύνανται να µετέχουν, κατά την περιοριστική απαρίθµηση του άρθρου 

72 παρ. 1 ε΄ του ν. 3852/2010, τα µέλη αυτής, δηµοτικοί ή δηµόσιοι υπάλληλοι 



ή, τέλος, ειδικοί επιστήµονες. Κατά συνέπεια, συγκρότηση επιτροπής δήµου για 

τη διενέργεια διαγωνισµού, η οποία συγκροτήθηκε χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης 

µεταξύ των δικαιούµενων προς τούτο προσώπων είναι πληµµελής και εποµένως 

πάσχει εξ αυτού του λόγου το σύνολο του διαγωνισµού. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 

93/2012) 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 2042/30-01-

2013 ανακοίνωση της , διενήργησε την  κλήρωση για την ανάδειξη των µελών 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 

εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 4281/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο 

θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας όπως παρακάτω:  

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 παρ.1ε ν.3852/2010) 

  

Στο Αργοστόλι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1-2-2013 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 13.00 συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση οι ∆ηµοτικοί υπάλληλοι: 
 

7. Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία Προϊσταµένη Γραφείο ∆ηµάρχου (ΠΕ1) 
8. Παυλάτος Γεράσιµος Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΕ1) 
9. Πεφάνη Αγγελική Υπάλληλος ∆/κων Υπηρεσιών (ΤΕ0) 
 

 Προκειµένου να διενεργήσουν την κλήρωση  για τον ορισµό µελών της 
Επιτροπής ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 
παρ.1ε ν.3852/2010). 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου 4024/2011, άρθρο 26 
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή των ∆ηµοτικών Συµβούλων και 
∆ηµοτικών Υπαλλήλων  για κάθε επιτροπή µε τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους. 

Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν µε σειρά κλήρωσης ως 
κάτωθι: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (άρθρο 72 
παρ.1ε ν.3852/2010). 

 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          1.ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     Π.Ε ∆ιοικητικού 
                                                2.ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε ∆ιοικητικού
  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         1.ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ        ∆.Ε ∆ιοικητικού 

                                     2.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ      ∆.Ε ∆ιοικητικού 
 



 
 
 

                                      ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 

4) Πυλαρινού –Πετράτου Μαρία 
                                    2.   Παυλάτος Γεράσιµος 
                                    3.   Πεφάνη Αγγελική 

                                                                                  
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
8. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 4281/1-02-2013  Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται 

από τους τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, που 

διενήργησαν την κλήρωση.  

 
  

 
                        ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή3 διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση και εκµίσθωση 
ακινήτων καθώς και παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2013 

όπως παρακάτω:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                          ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΑΚΤΙΚO ΜΕΛΟΣ:                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          1.ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     Π.Ε ∆ιοικητικού 
                                                2.ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε ∆ιοικητικού
  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         1.ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ        ∆.Ε ∆ιοικητικού 

                               2.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ      ∆.Ε ∆ιοικητικού 
  

Πρόεδρος ορίζεται ο Α/∆ήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου κ. ∆ηµήτριος 
Πυλαρινός µε αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Παπαδάτο και Γραµµατέας ορίζεται η 

κ. Μαρία Πετράτου –Πυλαρινού µε αναπληρώτρια την κ. Μοσχοπούλου 
Κωνσταντίνα. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 

                                                 
 



 

 

                                                        Α∆Α: ΒΕΥΣΩΕ5-ΒΓΗ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  5 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25 / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Άσκηση  αίτησης ανάκλησης πράξης του Ζ΄ τµήµατος Ελεγκτικού 
Συνεδρίου –ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων και  δικαστικού επιµελητή. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και 
ώρα 13.00 το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.   4422/ 4-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                               
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                                         Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)                                      
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος) αποχώρησε στο 4ο θέµα                                                                                 
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                         
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                               
6. Νικόλαος Παπαδάτος τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση 

ένδικων µέσων –ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων και ορισµός δικαστικού 
επιµελητή »που έχει ως εξής: 

    
  Την 9-1-2013 λάβαµε γνώση της µε αριθµό 493/2012 πράξης του Ζ’ τµήµατος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία το ως άνω κλιµάκιο έκρινε ότι 
κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου δανειακής 
συµβάσεως µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων , για τους λεπτοµερώς αναφερόµενους στο σκεπτικό της ως πάνω Πράξης 
λόγους. 
   Κατά της εν λόγω πράξης και λόγω κινδύνου να παρέλθουν άπρακτες 
αποκλειστικές προθεσµίες ασκήσαµε ενώπιον του Ζ΄ τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου την από 24/1/2013 αίτηση ανάκλησης η συζήτηση της οποίας ορίστηκε 
για τις 8 Φεβρουαρίου 2013. 



   Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την άσκηση της ως άνω ήδη 
ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης και εγκρίνετε τον ορισµό ως πληρεξουσίων 
δικηγόρων και αντικλήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
α) Την κ. Νίκη Χρ. Χριστοφοράτου, κάτοικο Αργοστολίου, ∆ιεύθυνση  Ναθ. 
∆οµενίκη 26, Α.Μ. ∆.Σ.Κ. 56. 
β) Την κ. Μπράµη Μαρία,κάτοικο Αθηνών ∆ιεύθυνση Βαλαωρίτου 18. Α.Μ. ∆.Σ.Α. 
26579. 
Επίσης  όπως εγκριθεί ο ορισµός της δικαστικής επιµελήτριας κας 
∆ηµητρακοπούλου Ουρανίας του Θεοδώρου για την επίδοση της κλήσης στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και δανείων σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 
1225/1981. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ διότι πάγια θέση του είναι να µην ψηφίζει 
αποφάσεις µε θέµα την λήψη δανείων . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω:Η ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης 
αφορά την λήψη  δάνειου  3.104.077,71 € για το χρεωστικό άνοιγµα του πρώην  
∆ήµου Λειβαθούς προς  Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων , επειδή η υπόθεση 
αυτή ερευνάται από τις κρατικές υπηρεσίες και δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η εν 
λόγω διαδικασία  και από την στιγµή που µε τα παραπάνω χρήµατα  έχουν 
εξοφληθεί  έργα του πρώην ∆ήµου πρέπει  το ποσό  αυτό να καλυφθεί από τον 
κρατικό προϋπολογισµό και να  µην  συνοµολογηθεί  το εν λόγω  δάνειο    ,    και 
καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 
του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  

 Την υπ’ αριθµό 493/2012 πράξης του Z τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Την παραπάνω εισήγηση :  
 

                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  1. Εγκρίνει  την ως άνω ήδη ασκηθείσα αίτηση  ανάκλησης  της 493/2012 
πράξης  του Ζ΄ τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
  2. Ορίζει ως πληρεξουσίους δικηγόρους  και αντικλήτους  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς : Α) Την επί παγία αντιµισθία Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χρ. Χριστοφοράτου,  κάτοικου Αργοστολίου, ∆ιεύθυνση  
Ναθ. ∆οµενίκη 26, Α.Μ. ∆.Σ.Κ. 56. Β)   Την δικηγόρο  Αθηνών κ. Μπράµη Μαρία, 
κάτοικου Αθηνών ∆ιεύθυνση Βαλαωρίτου 18. Α.Μ. ∆.Σ.Α. 26579. 
 3.  Ορίζει  την δικαστική επιµελήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών κ.∆ηµητρακοπούλου 
Ουρανία του Θεοδώρου για την επίδοση της κλήσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και δανείων σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 1225/1981. 
    4.  Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου κ. Μπράµη Μαρία θα γίνει µε βάση 
τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα  ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και 
δικαιοσύνης. 
    5.  Η αµοιβή της παραπάνω δικαστικής επιµελήτριας ορίζεται µε την 
ΚΥΑ2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και 
∆ικαιοσύνης. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  



 


