
                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η Ιουλίου 
2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την  27 η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  «Άσκηση έφεσης κατά της υπ αρίθ. 34/2012 απόφασης Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή     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.    31125 /23--07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                              
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          Ματιάτος Σπυρίδων                                                     
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξής: «Άσκηση έφεσης κατά της υπ αρίθ. 34/2012 απόφασης Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του 
∆ήµου κ. Χριστοφοράτου που έχει ως εξής:  

 Στις 27 Σεπτεµβρίου 2011 συζητήθηκε ενώπιον του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 10-6-2010 αγωγή της  οµόρρυθµης εταιρίας µε 

την επωνυµία «Αφοί Αθαν. Μοσχόπουλοι Ο.Ε.». Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα 

ζητούσε να της καταβληθεί το ποσό των 82.145,56 ευρώ νοµιµότοκα που 

αφορούσαν εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού καθώς και εκτέλεση τεχνικών δοµικών ή 

µη έργων. 



Με την µε αριθ. 34/2012 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

έγινε δεκτή η αγωγή αυτή για το αιτούµενο ποσό των 82.145,56 ευρώ και 

κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 30.000 ευρώ.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η οικονοµική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 

µέσων. 

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την 

άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ∆ηλώνει ΠΑΡΩΝ και ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την παραπάνω υπόθεση. 

 και αφού είδε τις διατάξεις : 

1. του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 1. Την  άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της  34/2012 απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
2. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση του παραπάνω ένδικού µέσου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η 
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την 27 η 
Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 146 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Άσκηση  έφεσης κατά της υπ αρίθ. 19/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Σαµαίων. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή    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.    31125 /23--07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                               
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                           Mατιάτος Σπυρίδων                                                  
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2 ο θέµα 
ηµερήσιας διάταξής: «Άσκηση  έφεσης κατά της υπ αρίθ. 19/2012 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Σαµαίων» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του 
∆ήµου κ. Χριστοφοράτου που έχει ως εξής:  

  Στις 26 Ιανουαρίου 2012 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείο 

Σαµαίων η από 10-1-2010 αγωγή του Γερασίµου Αλυσανδράτου του ∆ηµητρίου. 

Με την ως άνω αγωγή ο ενάγων ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 6.972,21 

ευρώ νοµιµότοκα ως αµοιβή για την προµήθεια και µεταφορά πέτρας προκειµένου 



να χρησιµοποιηθεί για την περιµάντρωση του ∆ηµοτικού Σχολείου στα 

Μακρυώτικα. 

Με την µε αριθ. 19/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων, παρόλο που 

αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της σύµβασης, έγινε δεκτή η αγωγή αυτή για το 

αιτούµενο ποσό των 6.972,21 ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 

πλουτισµού.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για 

την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την 

άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ∆ηλώνει ΠΑΡΩΝ και ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει 

ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την παραπάνω υπόθεση. 

και αφού είδε τις διατάξεις : 

2. του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την  άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της  αριθ. 19/2012 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων. 

2. Εξουσιοδοτεί την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για 
την άσκηση του παραπάνω ένδικού µέσου. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Α∆Α: Β41ΝΩΕ5-2Χ∆                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
26 η  Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε 
την 27 η  Ιουλίου 2012.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής καταβολής  Προνοιακών  

                Επιδοµάτων Β΄ ∆ιµήνου 2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27  η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή          
και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ  31125/23 -07-2012 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 επτά   (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                    
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Ματιάτος Σπυρίδων                                                                        
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Κουταλά Αικατερίνη                                             
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αθηνά Αυγουστάτου  

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και    

εισηγούµενος  το 4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 

καταβολής  προνοιακών επιδοµάτων Β΄ ∆ιµήνου  2012»‘έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  

εισήγηση της   Υπηρεσίας Πρόνοιας του ∆ήµου που έχει ως εξής:  

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 110/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Κεφαλλονιάς διατέθηκε το ποσό 416.520,43 € για την καταβολή στους 

δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων Μαρτίου – Απριλίου 2012 και ορίστηκε 



υπόλογος η δηµοτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Αυγουστάτου για να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες καταβολής του παραπάνω ποσού. 

Σας υποβάλλω ελεγµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της υπολόγου 

Ειρήνης Αυγουστάτου  που αφορούν την απόδοση προνοιακών επιδοµάτων Β 

διµήνου 2012 και παρακαλώ για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή µε 

την οποία να εγκρίνονται οι δαπάνες καθώς και η απαλλαγή της ανωτέρω 

υπαλλήλου. 

Συνολικό ποσό καταβολής                           416.470,08 

                 Ταχυδροµικά Τέλη                                        50,35 
                                        Συνολικό ποσό              416.520,43              
 

Κατατέθηκαν   στην Επιτροπή φάκελοι µε όλες τις ταχυδροµικές επιταγές 
καταθέσεων στους δικαιούχους.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη: 

•   τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 

Α') 

• την υπ’ αριθµ. 110/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία διετέθη πίστωση για καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων στους 

δικ/χους  και ορίστηκε υπόλογος του ποσού η  κ. Ειρήνη Αυγουστάτου . 

• τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Ειρήνη Αυγουστάτου για την 

απόδοση του λογαριασµού . 

                του άρθρου 72 παρ. ιδ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
. 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του  ποσού  των 416.520,43 €   έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την κ. Ειρήνη Αυγουστάτου   µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά 
τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ. Ειρήνη Αυγουστάτου    από υπόλογο του ποσού 416.520,43    

το οποίο είχε διατεθεί για την καταβολή σε δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων Β 

∆ιµήνου 2012. 

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

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                        Α∆Α:  Β41ΝΩΕ5-ΓΙΑ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
26 η  Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε 
την 27 η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : ∆ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού & ορισµός υπολόγου Εντάλµατος 

Προπληρωµής για απόδοση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους Γ’  διµήνου 

2012. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27  η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή          
και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ  31125/23 -07-2012 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 επτά   (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                            Κουταλά Αικατερίνη                                          
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                            Ματιάτος Σπυρίδων 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Ανδρέας Ζαπάντης 
7. Αθηνά Αυγουστάτου 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
και    εισηγούµενος  το 5 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «∆ιάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού & ορισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για 
απόδοση προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους Γ διµήνου του 2012»  
και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
 Με  απόφαση υπουργού εσωτερικών , αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  επιχορηγείται  µε ποσό 403.286,97  € µε 
σκοπό την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους για τους 
µήνες Μαΐου  –Ιουνίου  2012  εκδίδοντας  Ένταλµα Προπληρωµής σε υπόλογο 
υπάλληλο του ∆ήµου. 
Έχοντας υπόψη :  



 
 το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),που  ορίζονται 
τα εξής:  
«1. Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί 

να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση 

δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του 

δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 

υπαλλήλων.» 

Επίσης,  µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 

Α') ορίζεται ότι:«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η 

έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του 

δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα 

κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του 

εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του 

τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού 

έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην 

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως 

περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 

προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' 

ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος 

προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' 

εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της 

υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το 

ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των 

παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις 



επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 

χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 

υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη 

χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 

Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 

δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 

επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 

αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 

αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Ζητείται 

1) Η Έγκριση  και   διάθεση  πίστωσης  ποσού  403.286,97  σε βάρος των 

παρακάτω  Κ.Α   του προϋπολογισµού του έτους 2012 για την καταβολή στους 

δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων  Μαΐου  – Ιουνίου   2012 και αναλυτικά: 

α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό 187.998,20 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό                     23.806,00 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό           5.576,00 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό              87.482,00 

ε)15.6718.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς  

∆ηµοσίου και ανασφάλιστοι     ποσό                                                  14.608,50 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό                                                52.535,00 

κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό                                         10.329,00 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό                                         1.394,00  

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό                        4.636,77 

 Κ3) 15.6718.08 Επιδότηση Τετραπληγικών –Παραπληγικών  ποσό      14.921,50 

    2)  Την  Έγκριση της έκδοσης  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω 

Κ.Α στην υπόλογο   δηµοτικό υπάλληλο  κ.  Σοφία ∆ρακονταειδή   συνολικού  

ποσού  403.286,97 € για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της καταβολής του 

παραπάνω ποσού στους δικαιούχους. 

     3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 30/09/2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

         τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος  
 
 

 

 

   



                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Η Εγκρίνει  και   διαθέτει   πίστωση  ποσού  403.286,97 €    σε βάρος των 

παρακάτω  Κ.Α   του προϋπολογισµού του έτους 2012 για την καταβολή στους 

δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων  Μαίου  – Ιουνίου   2012 και αναλυτικά: 

α) 15.6718.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό 187.998,20 

β)15.6718.02 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων ποσό                     23.806,00 

γ)15.6718.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό           5.576,00 

δ) 15.6718.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό              87.482,00 

ε)15.6718.05 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –τετραπληγικούς  

∆ηµοσίου και ανασφάλιστοι     ποσό                                                  14.608,50 

ι) 15.6718.09 Επίδοµα τυφλών  ποσό                                                52.535,00 

κ) 15.6718.10 Επίδοµα Κωφαλάλων ποσό                                         10.329,00 

 Κ1) 15.6718.11 Επίδοµα Χανσενικών ποσό                                         1.394,00  

 Κ2) 15.6718.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ποσό                        4.636,77 

 Κ3) 15.6718.08 Επιδότηση Τετραπληγικών –Παραπληγικών  ποσό      14.921,50 

 

 2)  Εγκρίνει την  έκδοση  Ενταλµάτων  Προπληρωµής στους παραπάνω Κ.Α στην 

υπόλογο   δηµοτική  υπάλληλο  κ.  Σοφία ∆ρακονταειδή    συνολικού  ποσού  

403.286,97  € για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της καταβολής του , στους 

δικαιούχους. 

 
 
   3. Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 30/09/2012. 

 
 
 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η Ιουλίου 2012 
που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την  27 η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο «Παραχώρηση 
διαχείρισης ακινήτων του ∆ήµου Ερίσου για την αξιοποίηση τους µε την µέθοδο των 
συµπράξεων ∆ηµοσίου –Ιδιωτικού Τοµέα». 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 27 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.31125 /23-07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                        ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                         
1 Πυλαρινός ∆ηµήτριος               Κουταλά Αικατερίνη 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος.                                                               Ματιάτος Σπυρίδων 
3. Ζαπάντης Ανδρέας 
4. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Κοκκόσης ∆ιονύσιος. 
 
Ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής το διαβιβαστικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε το οποίο διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή, το Πρακτικό 
ανοιχτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της σύµβασης: «Παραχώρηση 
διαχείρισης ακινήτων του ∆ήµου Ερίσου για την αξιοποίηση τους µε την µέθοδο των 
συµπράξεων ∆ηµοσίου –Ιδιωτικού Τοµέα» που έχει ως εξής: 

 
ΑΠΟ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑ 
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ 
(ΓΡΑΜΜΤΕΑΣ & ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 
 

 
 
ΠΡΟΣ:  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ/ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

 
ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» 
ΣΧΕΤ.: ΑΠΟΦΑΣΗ 14/14-2-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  

 Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την 
Ανάδειξη Αναδόχου της Σύµβασης:«Παραχώρηση ∆ιαχείρισης Ακινήτων του 



∆ήµου Ερίσου για την αξιοποίησή τους µε τη µέθοδο των Συµπράξεων ∆ηµόσιου – 
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.)». 

 
 
 

Σύµφωνα µε αυτό εισηγούµαστε: 
1. Να κηρυχτεί άγονος ο διαγωνισµός καθότι δεν κατατέθηκε καµία 

προσφορά. 
2. Την λήψη Απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισµού ή µη. 

 
 Η Αναπληρωτής Πρόεδρος   Ο Γραµµατέας και Μέλος 
 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
 
Ακολουθεί το Πρακτικό: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
1ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 32.1 ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
 

Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύµβασης: 

«Παραχώρηση ∆ιαχείρισης Ακινήτων του ∆ήµου Ερίσου για την αξιοποίησή 

τους µε τη µέθοδο των Συµπράξεων ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.)» 

ΣΤΑ∆ΙΟ Ι Παραλαβής των Φακέλων Προσφοράς – Εξέταση των στοιχείων των Υποφακέλων 
Νοµιµοποίησης και Τυπικών ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 
 Στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου (πρώην ∆. Ερίσου), έδρα 
Βασιλικάδες του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα την 22 Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 11.30 πρωινή, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 14/14-2-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να 
διενεργήσει τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της σύµβασης 
παραχώρησης διαχείρισης ακινήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου για την 
αξιοποίησή τους µε τη µέθοδο Σ.∆.Ι.Τ. 
 
 Στην Συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:  
 
 1. Αικατερίνη Κουταλά, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος. 
 2. Γεράσιµος Φιλιππάτος, ως τακτικό µέλος και Γραµµατέας. 
 3. Γεωργία Βλάχου, ως τακτικό µέλος. 
 4. Λεωνίδας Παγουλάτος, ως αναπληρωµατικό µέλος. 
 
 Κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής προσφορών µετά την επέλευση της ώρας 
12.00 µεσηµβρινή, όπου διαπιστώνεται ότι ουδείς κατέθεσε προσφορά ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αλλά και στο πρωτόκολλο του ∆ήµου κατά την παράγραφο 
27.5 β της ∆ιακήρυξης. 
 Η µη υποβολή προσφορών κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό. 



 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, (τα τρία 
διατηρούνται στο φάκελο του έργου και ένα διαβιβάζεται στην Προϊσταµένη Αρχή-
Οικονοµική Επιτροπή) και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος  Τα Τακτικά Μέλη   Το Αναπληρωµατικό Μέλος 
       
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΑΛΑ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 

    ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 
 

 
 Το παρόν Πρακτικό ήταν θέµα συζήτησης στην συνεδρίαση της 15 ης 

Μαρτίου 2011, αποσύρθηκε από τον Πρόεδρο και επανέρχεται στην Επιτροπή στην 
παρούσα συνεδρίαση. 
 Ζητείται η έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και η κήρυξη άγονου του 
διαγωνισµού. 

 Ως προς το δεύτερο σκέλος προτείνεται η αναβολή επ’ αόριστον της 
επανάληψης του παραπάνω διαγωνισµού. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση:  

 Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης συµφωνεί µε το πρώτο σκέλος της εισήγησης και 
ψηφίζει την έγκριση του Πρακτικού, ψηφίζει δε ΛΕΥΚΟ για την επανάληψη του 
διαγωνισµού. 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι σε αυτή την περίπτωση πραγµατική 
έννοια της λέξης «αξιοποίηση» που χρησιµοποιείται  για το παραπάνω έργο είναι 
εκποίηση της ∆ηµόσιας περιουσίας µε απώτερο σκοπό να δοθούν οι 
πλουτοπαραγωγικοί πόροι της Ελλάδας σε ιδιώτες, για τον λόγο αυτό καταψηφίζει 
την εισήγηση, προτείνει την ακύρωση του παραπάνω διαγωνισµού και ψηφίζει την 
πρότασή του.  
και αφού είδε τις διατάξεις:  
 

1) Του άρθρου 72 παρ. ιε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
2) Το παραπάνω Πρακτικό 

 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Παραχώρηση 
διαχείρισης ακινήτων του ∆ήµου Ερίσου για την αξιοποίηση τους µε την µέθοδο των 
συµπράξεων ∆ηµοσίου –Ιδιωτικού Τοµέα»και κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό. 

2. Αναβάλει επ’ αόριστο την επανάληψη του παραπάνω διαγωνισµού. 
  

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

                 Πιστό αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ηµήτριος Πυλαρινός 



                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Α∆Α: Β41ΧΩΕ5-ΛΟΨ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26η  Ιουλίου 2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την 27 η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 150/2012 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και 
εργαστηριακές δοκιµές στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγίου ∆ηµητρίου και Άγιου Βασιλείου  
∆.Ε Παλλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27η Ιουνίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 

λόγο στον τεχνικό υπάλληλο του τµήµατος µελετών και κατασκευής υδραυλικών κ.λ.π. έργων του 

∆ήµου κ. Γεράσιµο Π. Φιλιππάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 

Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές 

δοκιµές στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγίου ∆ηµητρίου και Άγιου Βασιλείου ∆.Ε Παλλικής 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:  

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 

 Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µαζί µε το 
φάκελο του έργου για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου 
και εργαστηριακές δοκιµές στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγίου ∆ηµητρίου και 
Αγίου Βασιλείου ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

 
Σύµφωνα µε αυτό και καθότι ουδεµία ένσταση έγινε στο διάστηµα από και 13-7-2012 

έως και 17-7-2012 εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 



 
Να εγκρίνει το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού και να κατακυρώσει στην 

µειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε» την κατασκευή του εν’ θέµατι έργου (ποσοστό 
έκπτωσης 12%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση - όπως καταγράφεται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
3) Τα ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999). 
4) Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.) 
5) Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: Γεωτεχνικές εργασίες 
υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιµές  στα πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγίου 
∆ηµητρίου και Άγιου Βασιλείου ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. Κατακυρώνει στην µειοδότρια εταιρεία «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε» την κατασκευή του εν’ 
θέµατι έργου (ποσοστό έκπτωσης 12%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 
του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 

3. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Α∆Α:Β41ΧΩΕ5-Ν3Λ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η  Ιουλίου 2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε τις 27η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2012 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  τεχνικής έκθεσης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοίχου 
αντιστήριξης ποτάµι Ληξουρίου» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενος το 8 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεχνικής έκθεσης και τρόπου 

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης ποτάµι Ληξουρίου» έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως  εξής:  

Υποβάλλονται συνηµµένα η τεχνική  έκθεση και ο  ενδεικτικός προϋπολογισµός  
του ανωτέρω έργου που συντάχτηκε από τον κ. Γιώργο ∆ελλαπόρτα και 
θεωρήθηκε από την κ.Ευρύκλεια Παπαδήµα, προϊστάµενη Τ.Υ.∆.Κεφαλλονιάς. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των : 3.794,91 
ευρώ µε ΦΠΑ και η χρηµατοδότηση θα καλυφθεί από προγράµµατα 
Σ.Α.Τ.Α 2012. 

 

                                      Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  

 

      Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν 3852/10 την έγκριση των 
τευχών του ανωτέρω έργου, την έγκριση της δαπάνης , την διάθεση 
της πίστωσης του προϋπολογισµού µε Κ.Α. 307333,59  και την 



εκτέλεση του έργου µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π∆ 171/87 και µε το άρθρο 28 του Ν 3669/08 όπως 
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 
19 του Ν.4071/12..  

 .  02/07/2012 

 
 
 
                                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να ανακατασκευασθεί  ο  τοίχος  
αντιστήριξης  που  καταστράφηκε  µε  την  τελευταία  ισχυρή βροχόπτωση  
στις 14/10/2011 πλησίον  της  ιδιοκτησίας  Τζουγανάτου. 
 
. 

II. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Προβλέπονται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: 

- Εκσκαφή  θεµελίων ,  
- κατασκευή  αργολιθοδοµής  , 
- χειρόθετη  λιθοπλήρωση 

 
 
III. ∆ΑΠΑΝΗ: 
Η δαπάνη του έργου είναι προϋπολογισµού 3085,30 € και η συνολική απαιτούµενη δαπάνη 
µε το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 3794,91 €.  
 
 
IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 

V. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
Το έργο προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. Κεφαλονιάς. 
 
 
                                                                    
                                                                            
  

 

   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Άρθρο  

α/α α/α      
Τιµολογ. Κωδικός Άρθρου Είδος εργασίας 

Αναθεώρησης 
Ποσότητα Μο-

νάδα 
Τιµή 

Μονάδας ∆απάνη 

                  
1 1 Β-1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους µέχρι 
και 3,00m 

Ο∆Ο-2151 15,40 m3 4,14 63,76 

2 2 Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση Ο∆Ο-2251 12,00 m3 19,50 234,00 

3 3 42.11.01 Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοκονίαµα χωρίς ορατές 
όψεις 

ΟΙΚ-4211 15,40 m3 79,40 1.222,76 



    42.11.02 Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοκονίαµα µιας ορατής 
όψεως 

ΟΙΚ-4212 13,50 m3 86,10 1.162,35 

Αθροισµα εργασίες (€)           2682,87 

Απρόβλεπτα(€)           402,43 

Αναθεώρηση(€)           0.00 

∆απάνη χωρίς Φ.Π.Α.(€)           3085,30 

Φ.Π.Α. 23,00%(€)           709,62 

∆απάνη Έργου µε  Φ.Π.Α.(€)           3794,91 

Η Οικονοµική Επιτροπή ανοίγει  τις δύο πρόχειρες προσφορές σύµφωνα µε τις οποίες 
προσέφεραν: 

1. Λαδάς Σπυρίδωνας          προσέφερε το ποσό των 3.720,00 µε Φ.Π.Α  
2. Λυκούδης Γεράσιµος     προσέφερε το ποσό των 3.600,00 € µε Φ.Π.Α  
και µετά από διαλογική συζήτηση–όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί µε την κατασκευή του έργου αλλά έπρεπε να είχε 
δηµοσιοποιηθεί στον τοπικό τύπο προς ενηµέρωση όρων των ενδιαφερόµενων. 
 Προτείνει την εκτέλεση του έργου µε διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού από την  Επιτροπή και 
δηµοσιοποίηση στις εφηµερίδες  και ψηφίζει την πρότασή του. 
και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 και µε το άρθρο 28 του Ν 3669/08 όπως 

αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 19 του 
Ν.4071/12. 

3) Τις προσκοµισθείσες προσφορές  
4) Την 1139/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης . 

 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
5. Εγκρίνει ως έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου: «Αποκατάσταση τοίχου 

αντιστήριξης ποτάµι Ληξουρίου» 
6. Εγκρίνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση στον  κ. 

Λυκούδη Γεράσιµο (Οικοδοµικές εργασίες) 
7. Εγκρίνει  την δαπάνη ποσού 3.794,91, και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση του 

προϋπολογισµού  από τον  Κ.Α. 30.7333,59  και η χρηµατοδότηση θα καλυφθεί 
από προγράµµατα Σ.Α.Τ.Α 2012. 

8. Το παραπάνω έργο θα εκτελεστεί εντός  (30) τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης.. 

9. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της  σύµβασης.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Α∆Α: Β40ΖΩΕ5-6ΥΘ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η  
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε τις 27η Ιουλίου 
2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 152/2012 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής και των όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες Λειτουργίας 
Ληµνοσπηλάιου –Μελισσάνης» 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 
το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενος το 9 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής και 

των όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες Λειτουργίας Ληµνοσπηλάιου -Μελισσάνης» έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής  Υπηρεσίας που έχει ως  εξής:  

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην εργασία της κάλυψης των αναγκών 
λειτουργίας του Ληµνοσπηλαίου Μελισσάνης για την επάνδρωση των επτά λεµβών 
καθώς και την ξενάγηση των επισκεπτών του Σπηλαίου και τις υπηρεσίες 



ευπρεπισµού του χώρου. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσµατική προσφορά 
υπηρεσιών προς τους µόνιµους και εποχιακούς κατοίκους του ∆ήµου καθώς και 
των επισκεπτών και η κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από το ισχύον 
νοµικό πλαίσιο.  

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εργασίας της λειτουργίας της 
Σπηλαιολίµνης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών και αφορούν:  

• Την επάνδρωση επτά λεµβών  (7)  

  
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να απασχολεί  
τουλάχιστον ένα άτοµο που να διαθέτει πιστοποίηση από την ∆ηµόσια Σχολή 
Σωστικών και Πυροσβεστικών µέσων. Το Ληµνοσπήλαιο  θα λειτουργεί καθηµερινά 
από 8.00 π.µ. έως και 8.00 µ.µ. έως τις 31 Οκτωµβρίου. 

 
 Την διατήρηση βιβλίου συµβάντων για το Λιµνοσπήλαιο στο οποίο θα 
περιγράφεται αναλυτικά το συµβάν και η αντιµετώπιση του συµβάντος από τον 
υπεύθυνο ασφαλείας .  

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την 
ασφαλή ξενάγηση των επισκεπτών µε τις λέµβους αλλά και κατά την διάρκεια της 
παραµονής τους εντός του Λιµνοσπηλαίου.  

Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τις λέµβους θα παρέχεται από τον δήµο καθώς και τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά πλοϊµότητας. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή 
λειτουργία και την συντήρησή τους καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή 
φθορών που προκλήθηκαν µε ευθύνη του. 
  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να 
προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού 
που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας καθώς και του 
υπευθύνου ασφαλείας. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν 
σύντοµο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα των  πτυχίων που θα 
προσκοµίσουν και την πιστοποίηση του υπευθύνου ασφαλείας  και το 
κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση 
αντικατάστασης, θα ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του 
∆ήµου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου 
στην αρµόδια Λιµενική  και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους 
. 



 

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) τις δαπάνες 
µισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, 
(β) τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισµού και των υπηρεσιών ευπρεπισµού  
που ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση, και (γ) λειτουργικές δαπάνες .  

Η ενδεικτική κατανοµή των προϋπολογιζόµενων δαπανών γίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1  
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  53.800,00 

2  
∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, υλικά 
ευπρεπισµού, κ.α)  

1.200,00  

3  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

5.000,00 

Συνολική δαπάνη εργασίας  60.000,00  

ΦΠΑ 23 %   13.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 73.800,00 

 
Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στα € 73.800,00  και θα καλυφθεί εξ’ 
ολοκλήρου από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής  προς έγκριση τους παρακάτω όρους 

διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού: 

 
Ο Πρόεδρος της οικονοµικής Επιτροπής  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίνονται τα τεύχη µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
(παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Ληµνοσπηλαίου 
Μελλισάννης» προϋπολογισµού 73.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23%. 



Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2012: € 73.800,00  
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2012: € 73.800,00 
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 7/8/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30- 10.00 π.µ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 
∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής.  

Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών δια κλήσεως από τον Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που 
θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  

Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει 
την λήξη επιδόσεως των προσφορών εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή και µετά την πάροδο της ώρας αυτής και  καταχωρείται στο πρακτικό της 
συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της λήξης επιδόσεως των 
προσφορών . 

 
Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και 
συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη µε το 
αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της 
εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 5% της προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας, 
ήτοι στο ποσό των Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).  

Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε 
εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή 
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνοδευόµενες από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την 
τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει 
απαραίτητα να απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την 
ηµεροµηνία έκδοση της, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη 
στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της 
οποίας δίδεται η εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα 
διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 



∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης 
ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς 
καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης 
υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της 
εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που 
διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, 
που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο ισχύος των 
προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο 
του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός συναινέσει σε 
παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται 
µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο 
ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό 
δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την ανακήρυξή 
του ως αναδόχου.  

Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να είναι υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την φύση των εργασιών της 
παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα 
προκύπτουν τα παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, µε όλες τις 
τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του 
νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του 
καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα 
αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της 
διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων 
που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α., διάρκειας ισχύος προσφοράς 
30 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 
εργασίας ’.  

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για 
την δράση µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελλισάννης » και στην 
οποία θα αναφέρονται όλες οι παρόµοιας φύσης µε την παρούσα εργολαβίες, 
που εκτελέσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα πλαίσια 
οποιασδήποτε συνεργασίας, ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή 
του εργοδότη, του τίτλου της εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του 
συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της συµβατικής αµοιβής, του ποσοστού 
συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης 
αµοιβής. Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τους φορείς ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία 



νοούνται βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία 
Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.  

 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το 
προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας στη 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης, και για το οποίο θα δηλωθεί και 
η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, 
µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
την κατάθεση µέσα στον ίδιο φάκελο και από ακριβές αντίγραφο του 
πιστοποιητικού δηµόσιας σχολής σωστικών µέσων για τον υπεύθυνο ασφαλείας. 

5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
3µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τις 
προσωπικές εταιρείες, θα πρέπει να προσκοµίζονται και ποινικά µητρώα των 
εταίρων που συµµετέχουν σε αυτές, για συνεταιρισµούς από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο τους, για Α.Ε. από τον ∆/ντα σύµβουλο και πρόεδρο, και για ΕΠΕ από 
τον διαχειριστή τους.  

 
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο θα 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

7. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την 
καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης ή των µελών 
της κοινοπραξίας.  

8. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών 
επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στην κοινοπραξία.  

9. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν 
βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του 
και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις 
υποχρεώσεις του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς 
και αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε 
την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.  

10. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο χειρόγραφο ή 
µη. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι 
επίσηµα επικυρωµένο.  

 

Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  

Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά 
του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή 
συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) µε την, αυτοπροσώπως και προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου 
ατόµου, κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη 



επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την 
ηµέρα και ώρα τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών, όπως το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την περιγραφή των 
εργασιών για την ορθή ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας, την καταγραφή του 
συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την 
εκτέλεση της εργασίας και τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω 
θα στηρίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τον ∆ήµο ενώ ο 
ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την 
εκτέλεση της εργασίας.  

Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή 
ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. 
Μονογραφές που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος 
αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η 
προσφορά θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που 
συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου στον 
συµµετέχοντα (σχετικό το µε αριθµ. πρωτοκ. 315/22-09-1998 έγγραφο του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.).  

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής 
προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για 
αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο ή 
εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για 
τις Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον 
ορισµένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά 
επισηµαίνεται, ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση τους, θα προκύπτει 
και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισµό, µε την 
επίδειξη πάντα και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, 
αναφορικά µε την νόµιµη εκπροσώπηση αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση 
προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα 
πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την 
οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο 
εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από 
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή 
συνεταιρισµών ο ορισµένος εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων ή 
συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι κάποιο από τα 
πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου 
ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων µέσω 
προσχηµατικών κοινοπραξιών. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την 
οικονοµική τους προσφορά σε ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς 
φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη 
διεύθυνσή της, το τηλέφωνο, το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής και την επιγραφή 
αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες 
Λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης  ∆ήµου Κεφαλλονιάς » & «Οικονοµική 
προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες Λειτουργίας Σπηλαίου 
Μελισσάνης  ∆ήµου Κεφαλλονιάς». Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά 
την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς 
φακέλους, αφενός τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε 



τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η παραλαβή των προσφορών έχει τακτή ώρα λήξης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
1 της παρούσας διακήρυξης. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να 
συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα 
αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφεροµένων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά.  

Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η 
Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η παραλαβή των 
δικαιολογητικών, η επιτροπή ιδιαιτέρως συνεδριάζουσα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει περί των αποκλεισµένων. 
Αποκαθίσταται η συνεδρία δηµόσια, και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει 
τους αποκλεισµένους της δηµοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού 
αυτών και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µετά της 
προσφοράς των.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό. Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την 
Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την µελέτη. 
Έπειτα αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και 
ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και 
καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των 
φακέλων και των προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των διαγωνιζοµένων από 
τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών εάν ζητηθεί.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο 
της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 23/2000.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή που 
διενεργεί τον διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά 
τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  

Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται 
παρακάτω :  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η τεχνική έκθεση µε τον προϋπολογισµό  

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  

 



Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα 
τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση 
για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της 
εργασίας δεν θα χορηγηθεί στον ανάδοχο καµία προκαταβολή.  

Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια 
επιτροπή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την ανακοίνωση 
των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται 
στην αρµόδια Επιτροπή. Η απόφαση της κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του 
διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη 
απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
για επικύρωση. 

 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη εργοληπτική 
επιχείρηση ή κοινοπραξία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των 
εργασιών, των συµβατικών τευχών και των όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και 
µε βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την 
προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, 
τηλέφωνο 26713 60167, στο site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –
∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί. Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία 
εφηµερίδα τοπικής κυκλοφορίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση–όπως καταγράφεται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αφού σηµειώνει ότι όλα τα παραπάνω έπρεπε να ‘έχουν 
γίνει από τον Μάιο όταν ξεκίνησε  η θερινή σαιζόν  καταψηφίζει την εισήγηση . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει καταρχήν ότι ο ∆ήµος προσπαθεί να 
λειτουργήσει την Μελισσάνη µε όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος χωρίς να 



διασφαλίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων (µισθός –ασφάλεια –ώρες εργασίες), 
αντίθετα είναι µία πολιτική καθαρά εις βάρος των ήδη  εργαζοµένων. 
Μετά το κυλικείο ιδιωτικοποιείται  και η ξενάγηση των επισκεπτών µε τις βάρκες 
µέσα στο λιµνοσπήλαιο , κοµµάτι –κοµµάτι δηλαδή δίνεται σε ιδιώτες  όλη η 
λειτουργία του Λιµνοσπηλαίου . 
Το επόµενο βήµα της ∆ηµοτικής Αρχής θα είναι η ιδιωτικοποίηση του Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού παρ όλες τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα δοθούν σε ιδιώτες και γιαυτό 
τον λόγο καταψηφίζει την εισήγηση.  
 
και αφού έλαβε υπόψη: 

     Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
 Τον  N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Το αρθρ.20 του Π∆ 60/2007. 
5. την 810/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
 
 

 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

10. Εγκρίνει ως έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου: «Εργασίες Λειτουργίας 

Ληµνοσπηλάιου –Μελισσάνης» 
       2.   Εγκρίνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και 
εγκρίνει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης. 

11. Εγκρίνει  την δαπάνη ποσού 73.800,00  και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση 
του προϋπολογισµού  από τον  Κ.Α. 70.6162.02 

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

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Α∆Α: Β40ΖΩΕ5-ΖΕΚ                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η  
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε τις 27η Ιουλίου 
2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 153/2012 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  127 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 
το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Συµπλήρωση της 127/2012 

απόφασης περί ανάθεσης Γεωτεχνικής Μελέτης Αγ. ∆ηµητρίου ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει 

ως εξής:  

 

 Κατόπιν της ανάδειξης αναδόχου, µε την έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας 

του έργου: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆.Ε. 

ΠΑΛΙΚΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» και καθότι όπως έχουµε αναφέρει στην εισήγηση µας 



στην Απόφαση 127/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής, απαιτείται συνεργασία µελετητή 

και εργολάβου, στη βάση των δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων, υπογραφών και 

εργαστηριακών δοκιµών, προτείνεται η ανάθεση των Γεωτεχνικών Μελετών στην 

Απόφαση 127/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής, στο µελετητή ΜΠΑΦΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝ, 

Γεωλόγο, κάτοχο µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές µελέτες και 

Έρευνες) µε αριθµό µητρώου 17802 και έδρα Πάτµου 25-11253-Αθήνα. 

Η Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση–όπως καταγράφεται στα 

µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί µε την κατασκευή του έργου αλλά 
διαφωνεί µε την εκπόνηση της µελέτης µε απευθείας ανάθεση την στιγµή που στην 
αγορά εργασίας υπάρχουν άνεργοι πάρα πολλοί γεωλόγοι µελετητές και καταψηφίζει 
την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 
3) Tις διατάξεις του Ν.3316/05 (άρθρο 4, κ.λ.π.). 
4) Tην απόφαση ∆ΜΕΟ /α/ο/2229/04-07-2006 ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5) Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/6655-ΦΕΚ 743Β’/5-5-2011 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
6) Την 127/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

12. Αναθέτει στο µελετητή κ. ΜΠΑΦΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Γεωλόγο, κάτοχο µελετητικού 
πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές µελέτες και Έρευνες) µε αριθµό µητρώου 17802 
και έδρα Πάτµου 25-11253-Αθήνα, την εκπόνηση της µελέτης «Γεωτεχνική µελέτη 
Αποχέτευσης Αγ. ∆ηµητρίου ∆.Ε. Παλικής ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» αντί ποσού 7.557,00 µε 
τον Φ.Π.Α., από τον Κ.Α 25.7413.11 του τρέχοντος προϋπολογισµού. 
13. Η παραπάνω µελέτη θα παραδοθεί εντός (30) τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
14. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης.  

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

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                            Α∆Α: Β40ΖΩΕ5-Η9Κ                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η  Ιουλίου 2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε τις 27η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2012 

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  130 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η Ιουλίου  του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Συµπλήρωση της 130/2012 απόφασης περί 

ανάθεσης Γεωτεχνικής Μελέτης Αγ. Βασιλείου ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:  

 

 Κατόπιν της ανάδειξης αναδόχου, µε την έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας του 

έργου: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ ∆. 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» και καθότι όπως έχουµε αναφέρει στην  εισήγηση µας στην  Απόφαση 

130/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής, απαιτείται συνεργασία µελετητή και εργολάβου, στη 

βάση των δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων, υπογραφών και εργαστηριακών δοκιµών, προτείνεται 

η ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης  στην Απόφαση 130/2012  της Οικονοµικής Επιτροπής, 

στο µελετητή ΜΠΑΦΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝ, Γεωλόγο, κάτοχο µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 21 



(Γεωτεχνικές µελέτες και Έρευνες) µε αριθµό µητρώου 17802 και έδρα Πάτµου 25-11253-

Αθήνα. 

Η Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση–όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά: 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί µε την κατασκευή του έργου αλλά διαφωνεί µε 
την εκπόνηση της µελέτης µε απευθείας ανάθεση την στιγµή που στην αγορά εργασίας υπάρχουν 
άνεργοι πάρα πολλοί γεωλόγοι µελετητές  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 
3) Tις διατάξεις του Ν.3316/05 (άρθρο 4, κ.λ.π.). 
4) Tην απόφαση ∆ΜΕΟ /α/ο/2229/04-07-2006 ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5) Την υπ’ αριθµ. ∆15/οικ/6655-ΦΕΚ 743Β’/5-5-2011 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
6) Την 130/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

15. Αναθέτει στο µελετητή κ. ΜΠΑΦΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Γεωλόγο, κάτοχο µελετητικού 
πτυχίου κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές µελέτες και Έρευνες) µε αριθµό µητρώου 17802 και έδρα 
Πάτµου 25-11253-Αθήνα, την εκπόνηση της µελέτης «Γεωτεχνική µελέτη Αποχέτευσης Αγ. 
Βασιλείου ∆.Ε. Παλικής ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» αντί ποσού 7.557,00 µε τον Φ.Π.Α. από τον Κ.Α 
25.7413.14 του τρέχοντος προϋπολογισµού (πίστωση για το έτος 2012, 5.000,00 ευρώ). 
16. Η παραπάνω µελέτη θα παραδοθεί εντός (30) τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
17. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της  σύµβασης.  

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

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                    Α∆Α: Β40ΖΩΕ5-Γ∆Φ                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η 
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την  27 η 
Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ ,για την 
προµήθεια γάλατος. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή     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.    31125 /23--07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          Ματιάτος Σπυρίδων                                                    
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
για την προµήθεια γάλατος.» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς έγκριση το παρακάτω Πρακτικό: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          26-7-2012 
                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   26/7/2012 ηµέρα Πέµπτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 42/2012  απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
γάλατος. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο 
προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί 
έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  πρωτοκολληθεί  καµία 
προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή 
προσφορά  
1  Λιγνός ∆ιονύσιος και ΣΙΑ Ο.Ε.    και κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά  παρουσία του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  
µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο 
άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών και αναλυτικά : 
1. ∆ιονύσιος Λιγνός   χωρίς έκπτωση  επί του προϋπολογισµού της µελέτης η  

οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  29360/12-7-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και 
µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή 
(άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Τις    παραπάνω προσφορές   
      5. To γεγονός ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιλογή αναδόχου στερεί 
από το 
          εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου την εν λόγω παροχή σε γάλα. 
      6. Η τιµή ανά τεµάχιο που είχε ο προϋπολογισµός της µελέτης ήταν 
χαµηλότερη από την  
          µέση τιµή πώλησης της αγοράς.  
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια γάλατος για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς  

1.  Τον ∆ιονύσιο Λιγνό και ΣΙΑ Ο.Ε. µε προσφορά ίση µε τον προϋπολογισµό 
της µελέτης 29.756,16 ευρώ µε το ΦΠΑ 

 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 

1.  την   29360/2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆  ΕΚΠΟΤΑ  



     4. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
 

5.το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια γάλατος στους δικαιούχους υπαλλήλους του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

 
     2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. τον ∆ιονύσιο Λιγνό και ΣΙΑ Ο.Ε. µε 
προσφορά ίση µε τον προϋπολογισµό της µελέτης 29.756,16 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
 

3. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά εντός (365) τριακοσίων 
εξήντα πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
    4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Α∆Α: Β40ΖΟΕ5-ΨΣΤ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η 
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την  27 η 
Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 156/ 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  προµήθειας 
αναλώσιµων ∆ήµου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή     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.    31125 /23--07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          Ματιάτος Σπυρίδων                                                    
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4 ο θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
για την προµήθεια αναλώσιµων ∆ήµου.» έθεσε υπόψη την εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας  η οποία καταθέτει προς έγκριση το παρακάτω Πρακτικό: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  
 

Αργοστόλι,          26-7-2012 
                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   26/7/2012 ηµέρα Πέµπτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 42/2012  απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
Αναλωσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο 
προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί 
έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  πρωτοκολληθεί  καµία 
προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή 
προσφορά  
1  Παπαδάτος Σπυρογρηγόρης  και κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά  παρουσία του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  
µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο 
άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών και αναλυτικά : 
2. Παπαδάτος Σπυρογρηγόρης   µε  έκπτωση  25,83 % επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  14.211,53 ευρώ η  οποία ελέγχθηκε και 
υπογράφηκε. 

       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  30222/17-7-2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και 
µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή 
(άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Την    παραπάνω προσφορά. 
      5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 25,83 % επί του προϋπολογισµού 
την µελέτης   
      όπου  οι ενδεικτικές τιµές ήταν χαµηλότερες από την µέση τιµή της αγοράς. 
      6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αναλωσίµων  για την εύρυθµη 
λειτουργία των    
      υπηρεσιών και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος εφόσον δεν 
θα µπορεί  
      να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
         
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια αναλωσίµων για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς  

1.  Τον Παπαδάτο Σπυρογρηγόρη µε έκπτωση 25,83 % επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  14.211,53 ευρώ. 

 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ   : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 

1.  την   30222/2012  απόφαση  του ∆ηµάρχου . 
      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 

3. Τις διατάξεις  του Π.∆  ΕΚΠΟΤΑ  
     4. Το παραπάνω Πρακτικό  :  
 

5.το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

2. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την 
προµήθεια αναλώσιµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
     2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. Παπαδάτο Σπυρογρηγόρη µε έκπτωση  
25,83 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  14.211,53 ευρώ µε Φ.Π.Α 
 

3. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά εντός (300) τριακοσίων 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
    4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει την σχετική  Σύµβαση. 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          Α∆Α: Β41ΧΩΕ5-ΑΛ8                               
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η  Ιουλίου 2012 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε τις 27η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 157/2012 

 

ΘΕΜΑ : «Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και 
∆ηµοτικές Ενότητες οικονοµικού έτους 2011 σύµφωνα µε την 63/2011 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  31125/23 -07-2012 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  επτά (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ            
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                 Ματιάτος Σπυρίδων 
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Κουταλά Κατερίνα  
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                              
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
6. Αυγουστάτου Αθηνά 
7. Ζαπάντης Ανδρέας 

 

 Ο Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγούµενος το 5 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απαλλαγή υπολόγων πάγιας 

προκαταβολής στις Τοπικές και ∆ηµοτικές Ενότητες οικονοµικού έτους 2011 σύµφωνα µε 

την 63/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση της Ταµειακής  Υπηρεσίας που έχει ως  εξής:  

 Ζητούµε την απαλλαγή των υπολόγων πάγιας προκαταβολής όπως αυτοί 

ορίστηκαν µε την αριθ. 63/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς: 

 Αναλυτικά ως εξής: 

 

1) Ορίστηκε η Νικολετάτου Χάϊδω - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μεσοβουνίων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

260/13.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



2) Ορίστηκε ο Παπαδάτος Πάρις - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουρουκλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

262/14.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

3) Ορίστηκε ο Ευαγγελάτος Ανδρέας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μονοπωλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

263/14.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

 

 

4) Ορίστηκε ο Ποδαράς Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πατρικάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

264/14.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

5) Ορίστηκε ο Βουτσινάς Νικόλαος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πουλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 265/14.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

6) Ορίστηκε ο Τζανάτος Χρήστος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιβαράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

270/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

7) Ορίστηκε ο Μαφρέδας Μιχαήλ - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σπαρτιών 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 271/15.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

8) Ορίστηκε ο Απέργης Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ζόλων ως 

διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 272/15.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

9) Ορίστηκε ο Αλυσανδράτος ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μακριώτικων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

273/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

10) Ορίστηκε ο Ρουµελιώτης ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χιονάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 274/15.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



11) Ορίστηκε ο Λαζαράτος Χαράλαµπος- Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουβαλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

275/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

12) Ορίστηκε ο Κωνσταντάτος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Λακύθρας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 276/15.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

13) Ορίστηκε η Ευαγγελάτου Αικατερίνη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆αµουλιανάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

277/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

14) Ορίστηκε ο Κοκολάτος Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοµητάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

278/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

15) Ορίστηκε ο Αναλυτής Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας 

Θέκλης ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 279/15.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

16) Ορίστηκε ο Ρηγάτος Φώτιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καµιναράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

281/15.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

17) Ορίστηκε ο Μπελίτσης Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πεσσάδας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 282/18.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

18) Ορίστηκε ο Παπασπυράτος Σπυρίδων - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Άσου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 283/18.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

19) Ορίστηκε η Μουστάκη – Γονατά Σωτηρούλα - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. 

Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε 

το αριθ. 284/18.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

20) Ορίστηκε ο Κουλουµπής Γεώργιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Νυφίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 



∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 287/19.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

21) Ορίστηκε ο Πολλάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Νικολάου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 288/19.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

22) Ορίστηκε ο Γελάρδος Λεωνίδας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κεραµειών ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

289/19.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

23) Ορίστηκε ο Συριάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοντογενάδας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

290/19.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

24) Ορίστηκε η Μουλίνου Πηγή - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Θηναίας 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 291/19.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

25) Ορίστηκε η Ρεπούση Καλλιόπη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σκινέα 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 292/19.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

26) Ορίστηκε ο Χιόνης Άθως - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαλεριάνου 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 293/19.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

27) Ορίστηκε ο Νικάτος Σπυρίδων - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μαυράτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

296/20.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

28) Ορίστηκε η Ποταµιάνου Αιµιλία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καρυάς 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 297/20.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

29) Ορίστηκε ο Χαλικιάς Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς 

ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 298/20.06.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 



30) Ορίστηκε η Βαλλάτου Φρειδερίκη - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καραβόµυλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

299/20.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

31) Ορίστηκε ο Πούλος Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κουρουκλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

300/20.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

32) Ορίστηκε ο Γρηγοράτος Ελευθέριος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Σουλάρων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 303/21.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

33) Ορίστηκε ο Σακκάτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Νεοχωρίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

304/21.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

34) Ορίστηκε ο Κοσµάς – Κοσµάτος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Αθέρα ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

305/21.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

35) Ορίστηκε ο Τότολος Μιχαήλ - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας 

Ειρήνης ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 308/22.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

36) Ορίστηκε ο Σταµατελάτος ∆ιονύσιος  - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πυργίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 309/22.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

37) Ορίστηκε ο Κουταβάς ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Οµαλών ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 310/22.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

38) Ορίστηκε ο Παπαναστασάτος ∆ηµήτριος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Φαρακλάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε 

στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

311/22.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

39) Ορίστηκε ο Κοσµάς – Κοσµάτος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Αθέρα ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 



ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

305/21.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

40) Ορίστηκε η ∆ευτεραίου Μαριάνθη Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Χαλιωτάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε 

στο ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

312/22.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

41) Ορίστηκε ο Μοσχόπουλος Αναστάσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χαβριάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

314/25.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

42) Ορίστηκε ο Γιακουµάτος Παντελής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Ριφίου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 316/21.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

43) Ορίστηκε ο Βαγγελάτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Περατάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

318/27.06.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

44) Ορίστηκε ο Γασπαράτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιλινάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 319/27.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

45) Ορίστηκε ο Γασπαράτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιλινάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 319/27.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

46) Ορίστηκε ο Κουλουµπής Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αγκώνα ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 320/27.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

47) Ορίστηκε ο Γασπαράτος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆ιλινάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 319/27.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

48) Ορίστηκε ο Βιτωράτος Πέτρος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κατωγής ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 324/27.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



49) Ορίστηκε ο Τσικλής Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας 

Ληξουρίου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 326/29.06.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

50) Ορίστηκε ο Γασπαρινάτος Παναγής - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

∆αυγάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 333/02.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

51) Ορίστηκε ο Μοσχόπουλος Ευάγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μεταξάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

334/02.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

52) Ορίστηκε ο Κουσουµβρής Άγγελος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Πάστρας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 335/02.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

53) Ορίστηκε ο ∆ρακονταειδής Μαρίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φαβατάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

336/02.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

54) Ορίστηκε ο Σιλιβέρδης Αλέξανδρος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αργινίων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 337/02.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

55) Ορίστηκε ο Κάραλης Βασίλειος - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας Σάµης ως 

διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου  το 

ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 338/02.07.2012 γραµµάτιο 

είσπραξης του ∆ήµου. 

56) Ορίστηκε ο Βουτσινάς Βασίλειος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φάρσων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 339/02.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

57) Ορίστηκε ο Αντύπας Χαράλαµπος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Αντυπάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

341/03.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

58) Ορίστηκε ο Κόκλανος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Ξενόπουλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 



του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

342/03.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

59) Ορίστηκε ο Χαραλαµπάτος Απόστολος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Βλαχάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 343/03.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

60) Ορίστηκε ο Βρυώνης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Κοθρέως ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 344/03.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

61) Ορίστηκε η Σκιαδαρέση Άννη - Μαρία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Γριζάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 345/03.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

62) Ορίστηκε ο Παλικισιάνος ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Φισκάρδου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

348/04.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

63) Ορίστηκε ο Μουρελάτος Γεράσιµος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Χαβδάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 349/04.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

64) Ορίστηκε ο Γαβριελάτος ∆ιονύσιος - Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

352/05.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

65) Ορίστηκε ο ∆ιακάτος Νεκτάριος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Βαρέως ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο του 

∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 353/05.07.2012 

γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

66) Ορίστηκε ο Παντελειός ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μαρκόπουλου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

360/09.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

67) Ορίστηκε ο Μαρτσέλος Ιωάννης - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Καραβάδου ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

363/10.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 



68) Ορίστηκε ο Νιφοράτος Λούκας - Πρόεδρος Τοπικής Ενότητας 

Αργοστολίου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

364/10.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

69) Ορίστηκε ο Γεωργόπουλος Νικόλαος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Μουσάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

370/11.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

70) Ορίστηκε ο Κουστουµπάρδης Επαµεινώνδας - Πρόεδρος Τοπικής 

Εινότητας Πόρου ως διαχειριστής του ποσού των   2.000,00  €. Κατέθεσε στο 

ταµείο του ∆ήµου  το ποσό των 2.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

371/11.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

71) Ορίστηκε ο Θεοδωρακάτος Ανδρέας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Τρωϊαννάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

376/13.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

72) Ορίστηκε ο Μαγουλάς ∆ιονύσιος - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Λουρδάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

377/13.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου. 

73) Ορίστηκε η Καµπανού Ευφηµία - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Τουλιάτων ως διαχειριστής του ποσού των   1.000,00  €. Κατέθεσε στο ταµείο 

του ∆ήµου  το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθ. 

394/24.07.2012 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου.      

 Ο Ταµίας 

 
  Αλεξανδράτος Πέτρος  
 Ελέγχθηκε από τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 
   ∆ιοικητικών  και Οικονοµικών Υπηρεσιών  
                   ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
           Παυλάτος Γεράσιµος 
 

Η Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση–όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη: 

• την απόφαση 63/2011  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκαν  οι διαχειριστές αυτής.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 



• τα παραπάνω γραµµάτια είσπραξης της επιστροφής του ποσού της  παγίας 

προκαταβολής στο ταµείο του ∆ήµου ανά διαχειριστή υπόλογο. 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και  

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

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 

1. Εγκρίνει ω έχει την  απόδοση λογαριασµού της παγίας προκαταβολής του  έτους  
2011. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή  των παραπάνω υπολόγων  Προέδρων των Τοπικών 

Κοινοτήτων και ∆ηµοτικών Ενοτήτων,  της παγίας προκαταβολής , αναλυτικά όπως 
αυτοί ορίστηκαν µε την αριθ. 63/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  και  την παραπάνω αναλυτική απόδοση λογαριασµού της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 
             Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Α∆Α: Β40ΖΩΕ5-1ΩΥ                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 23 ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η 
Ιουλίου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε και πραγµατοποιήθηκε την  27 η 
Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158 / 2012 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση ορισµού δικαστικού επιµελητή. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 27 η   Ιουλίου  του έτους 2012 , ηµέρα Παρασκευή     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.    31125 /23--07-2012 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). 
Σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                             
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                                                                
                                                                                           
1.  Αυγουστάτου Αθηνά.                                            Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                          Ματιάτος Σπυρίδων                                                    
3. Γκισγκίνης Νικόλαος 
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Γαλάτης Άγγελος  
7. Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                    
   

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    , θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1 ο θέµα 
ηµερήσιας διάταξής: «Έγκριση ορισµού δικαστικού επιµελητή.» έθεσε υπόψη 
την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου που έχει ως 
εξής:  

 

       Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να εγκριθεί ο ορισµός του δικαστικού  

επιµελητή  του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς κ. Παναγή Λιβιεράτου, ο οποίος επέδωσε 

την από 23-7-2012 εξώδικη απάντηση του ∆ήµου προς την Ιερά Μονή Αγίου 

Γερασίµου, σχετικά µε το θέµα της  ανάκλησης της παραχώρησης της Μονής του 

χώρου που χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση των µικροπωλητών. 



      Η κοινοποίηση του εξώδικου έγινε πριν την απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής καθώς τούτο επιβαλλόταν από κατεπείγοντες λόγους που σχετίζονται µε 

την αποφυγή κοινωνικών ενστάσεων στην περιοχή για το θέµα της 

εµποροπανήγυρης που επί σειρά ετών ταλαιπωρούσε την πρώην Κοινότητα 

Οµαλών και ήδη το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ  

 ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για την 

παραπάνω υπόθεση. 

 και αφού είδε τις διατάξεις : 

3. του άρθρου 72 του Ν 3852/2010  

        
 
                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 1. Εγκρίνει την  από 23-7-2012 επίδοση  εξώδικης απάντησης του ∆ήµου προς 
την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίµου, σχετικά µε το θέµα της  ανάκλησης της 
παραχώρησης της Μονής του χώρου που χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση των 
µικροπωλητών από τον κ. Παναγή  Λιβιεράτο  δικαστικό  επιµελητή   του 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  . 
6. Η  αµοιβή καθορίζεται  µε  την  KYA 2/54638/0022/13.08.2008 (ΦΕΚ 
1716/26.08.2008 τεύχος Β΄). 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


