ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 30ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 21 η Σεπτεµβρίου
2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12 :30 το
µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ . 31519/16 -09-2016 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ιονύσιος Λυκούδης
1. Σοφία Γαρµπή
Ζαπάντης Ανδρέας
2. Ιωάννης Λυκούδης
Θεόδωρος Φλωράτος
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
Κουρκουµέλης Ηλίας
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος
5.Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ στις 242 & 243/2016 αποφάσεις)
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242 / 2016
ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου.

Α∆Α: Ψ619ΩΕ5-0ΟΕ

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον
λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1 ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου » θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ.
31326/ 15-09-2016 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2016 πρόκειται να συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) προσφυγές κατά πράξεων και αποφάσεων του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. H από 19-11-2014 (ABEM: 867/2014) προσφυγή της «Άλφα Τράπεζας ΑΕ» ως καθολικής
διαδόχου της Εµπορικής Τράπεζας για την ακύρωση του από 10-10-1986 Π. ∆/τος µε το οποίο έγινε
αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως Αργοστολίου.
2. Η από 29-7-2013 (ΑΒΕΜ: 640/2013) προσφυγή του Ευάγγελου Νικολοβιένη για την
ακύρωση της µε αριθ. πρωτ. 29309/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για σφράγιση του καταστήµατος του.
3. Η από 29-7-2014 (ΑΒΕΜ: 605/2014) προσφυγή του Κων/νου Μαργαλιά για την ακύρωση
της µε αριθ. 34795/2014 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
4. Η από 12-8-2013 (ΑΒΕΜ: 698/2013) προσφυγή του Γρηγορίου Κουµπούλη για την
ακύρωση της υπ’ αριθ. 36071/2013 απόφασης του Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης αδείας
λειτουργίας.
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5. Η από 20-6-2013 (ΑΒΕΜ: 545/2013) προσφυγή του Κων/νου Φιοραβάντε για την
ακύρωση της µε αριθ. 26856/2013 απόφασης του Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
6. Η από 14-8-2013 (ΑΒΕΜ: 703/2013) προσφυγή της Camelia Staikou για την ακύρωση της
µε αριθ. 36678/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.
7. Η από 19-4-2013 (ΑΒΕΜ: 346/2013) προσφυγή του Βασιλείου Μηλάτου-Φακούντου για
την ακύρωση της µε αριθ. 16031/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης άδειας
λειτουργίας.
8. Η από 9-9-2013 (ΑΒΕΜ: 729/2013) προσφυγή της Κων/νας Ταραζή για την ακύρωση της
µε αριθ. 40398/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
9. Η από 18-9-2013 (ΑΒΕΜ:753/2013) προσφυγή του Ιωάννη Βουκελάτου για την ακύρωση
της µε αριθ. 44343/2013 Απόφαση Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης αδείας.
10. Η από 10-9-2013 (ΑΒΕΜ: 732/2013) προσφυγή του Ελευθερίου Φωκά για την ακύρωση
της µε αριθ. 41281/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής ανάκλησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ΚΥΕ.
11. Η από 6-5-2010 αγωγή του Χρήστου Γεωργάτου περί καταβολής ποσού 14.335 ευρώ ως
αποζηµίωση λόγω φθορών που προκλήθηκαν στην ιδιοκτησία του από βλάβη του δικτύου ύδρευσης
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου.
12. Η από 20-9-2013 (ΑΒΕΜ: 762/2013) προσφυγή της εταιρίας «∆αρδαµάνης-Κατσαµπίρης
ΟΕ» για την ακύρωση της µε αριθ. 44324/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης
αδείας λειτουργίας.
13. Η από 6-12-2012 (ΑΒΕΜ: 924/2012) προσφυγή του Χαράλαµπου Κοκκίνη για την
ακύρωση της µε αριθ. 43889/2012 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί οριστικής ανάκλησης αδείας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήµατος.
14. Η από 21-7-2014 (ΑΒΕΜ: 579/2014) προσφυγή του Χαράλαµπου Κοκκίνη για την
ακύρωση της µε αριθ. 34321/2014 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί οριστικής σφραγίσεως καταστήµατος.
15. Η από 22-7-2013 (ΑΒΕΜ: 629/2013) προσφυγή του Παναγιώτη Κουρούµαλου για την
ακύρωση της απόρριψης αιτήµατος απευθείας παραχώρησης τµήµατος αιγιαλού έµπροσθεν κινητής
καντίνας.
16. Η από 14-11-2013 (ΑΒΕΜ: 938/2013) προσφυγή του Παναγιώτη Κουρούµαλου για την
ακύρωση Απόφασης σφράγισης κινητής καντίνας και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτής.
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την
παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου, προκειµένου να παραστεί κατά τη
συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων κατά τη δικάσιµο της 22-9-2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή
δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τον ορισµό της δικηγόρου για την πρώτη προσφυγή ,
δεν ψηφίζει τον ορισµό για την 11η αγωγή και για τις υπόλοιπες προσφυγές ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν
έχει πλήρη ενηµέρωση την υπόθεση που αφορά η κάθε µία από τις προσφυγές αυτές.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης
Νικόλαος- Ιωάννης Λυκούδης.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ,
προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση των παρακάτω υποθέσεων κατά τη δικάσιµο της 22-92016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του
∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο.

1033

1. H από 19-11-2014 (ABEM: 867/2014) προσφυγή της «Άλφα Τράπεζας ΑΕ» ως καθολικής
διαδόχου της Εµπορικής Τράπεζας για την ακύρωση του από 10-10-1986 Π. ∆/τος µε το οποίο έγινε
αναθεώρηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως Αργοστολίου.
2. Η από 29-7-2013 (ΑΒΕΜ: 640/2013) προσφυγή του Ευάγγελου Νικολοβιένη για την
ακύρωση της µε αριθ. πρωτ. 29309/2013 απόφασης ∆ηµάρχου για σφράγιση του καταστήµατος του.
3. Η από 29-7-2014 (ΑΒΕΜ: 605/2014) προσφυγή του Κων/νου Μαργαλιά για την ακύρωση
της µε αριθ. 34795/2014 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
4. Η από 12-8-2013 (ΑΒΕΜ: 698/2013) προσφυγή του Γρηγορίου Κουµπούλη για την
ακύρωση της υπ’ αριθ. 36071/2013 απόφασης του Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης αδείας
λειτουργίας.
5. Η από 20-6-2013 (ΑΒΕΜ: 545/2013) προσφυγή του Κων/νου Φιοραβάντε για την
ακύρωση της µε αριθ. 26856/2013 απόφασης του Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
6. Η από 14-8-2013 (ΑΒΕΜ: 703/2013) προσφυγή της Camelia Staikou για την ακύρωση της
µε αριθ. 36678/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.
7. Η από 19-4-2013 (ΑΒΕΜ: 346/2013) προσφυγή του Βασιλείου Μηλάτου-Φακούντου για
την ακύρωση της µε αριθ. 16031/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης άδειας
λειτουργίας.
8. Η από 9-9-2013 (ΑΒΕΜ: 729/2013) προσφυγή της Κων/νας Ταραζή για την ακύρωση της
µε αριθ. 40398/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί σφράγισης καταστήµατος.
9. Η από 18-9-2013 (ΑΒΕΜ:753/2013) προσφυγή του Ιωάννη Βουκελάτου για την ακύρωση
της µε αριθ. 44343/2013 Απόφαση Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης αδείας.
10. Η από 10-9-2013 (ΑΒΕΜ: 732/2013) προσφυγή του Ελευθερίου Φωκά για την ακύρωση
της µε αριθ. 41281/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής ανάκλησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ΚΥΕ.
11. Η από 6-5-2010 αγωγή του Χρήστου Γεωργάτου περί καταβολής ποσού 14.335 ευρώ ως
αποζηµίωση λόγω φθορών που προκλήθηκαν στην ιδιοκτησία του από βλάβη του δικτύου ύδρευσης
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου.
12. Η από 20-9-2013 (ΑΒΕΜ: 762/2013) προσφυγή της εταιρίας «∆αρδαµάνης-Κατσαµπίρης
ΟΕ» για την ακύρωση της µε αριθ. 44324/2013 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης
αδείας λειτουργίας.
13. Η από 6-12-2012 (ΑΒΕΜ: 924/2012) προσφυγή του Χαράλαµπου Κοκκίνη για την
ακύρωση της µε αριθ. 43889/2012 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί οριστικής ανάκλησης αδείας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήµατος.
14. Η από 21-7-2014 (ΑΒΕΜ: 579/2014) προσφυγή του Χαράλαµπου Κοκκίνη για την
ακύρωση της µε αριθ. 34321/2014 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί οριστικής σφραγίσεως καταστήµατος.
15. Η από 22-7-2013 (ΑΒΕΜ: 629/2013) προσφυγή του Παναγιώτη Κουρούµαλου για την
ακύρωση της απόρριψης αιτήµατος απευθείας παραχώρησης τµήµατος αιγιαλού έµπροσθεν κινητής
καντίνας.
16. Η από 14-11-2013 (ΑΒΕΜ: 938/2013) προσφυγή του Παναγιώτη Κουρούµαλου για την
ακύρωση Απόφασης σφράγισης κινητής καντίνας και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτής
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 243 / 2016
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής.

Α∆Α: 6Κ0∆ΩΕ5-ΣΗΡ

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον
λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2 ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής.» θέτει υπόψη της
Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 31426/ 16-09-2016 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα
παρακάτω:
Με την υπ’ αριθ. 65/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η δήλωση παράστασης
πολιτικής αγωγής εκ µέρους του ∆ήµου σε ποινική υπόθεση µε κατηγορούµενο υπάλληλο του ∆ήµου
για τα αδικήµατα της ψευδούς βεβαίωσης, ηθικής αυτουργίας, υπεξαίρεση στην υπηρεσία,
πλαστογραφία µετά χρήσεως και παράβασης καθήκοντος.
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Ακολούθως, µε την µε αριθ. 67/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
χορηγήθηκε εξουσιοδότηση και ειδική εντολή στην υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου καθώς και στην ειδική συνεργάτιδα-δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου
προκειµένου από κοινού, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης να δηλώσουν παράσταση πολιτικής
αγωγής. Η εν λόγω ποινική υπόθεση συζητήθηκε στις 20 Απριλίου 2016 και επιβλήθηκε στον
κατηγορούµενο ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 µηνών µε αναστολή. Κατά της απόφασης αυτής
ασκήθηκε από τον κατηγορούµενο έφεση ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών.
Κατόπιν αυτών µε την υπ’ αριθ. 447/2016 κλήση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών κλήθηκε ο
∆ήµος Κεφαλλονιάς να εµφανιστεί στο Τριµελές Εφετείο Πατρών στις 27 Σεπτεµβρίου 2016 για να
παραστεί κατά την εκδίκαση της ως άνω έφεσης κατά της µε αριθ. 236, 236α, 236β,/2016 απόφασης
του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας.
Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την επί παγία αντιµισθία
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου καθώς και την ειδική συνεργάτη-δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου
να εµφανιστούν ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 27-9-2016 ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο εκπροσωπώντας το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη συζήτηση της µε
αριθ. 15/2016 έφεσης κατά της µε αριθ. 236, 236α, 236β/2016 απόφασης του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας.
Στην συνέχεια η κ. Χριστοφοράτου συµπληρώνει τα παρακάτω: Επειδή η υπόθεση αυτή εκδικάζεται
στην Πάτρα και υπάρχει ενδεχόµενο να µην συζητηθεί για κάποιο λόγο ή να ζητηθεί ο ίδιος αναβολή
και δεν ενηµερωθούµε γιαυτό έγκαιρα προκειµένου να µην µεταβούµε και οι δύο στην Πάτρα άσκοπα
έάν γίνεται να ορίσουµε ένα δικηγόρο Πατρών ο οποίος θα µας εκπροσωπήσει όχι κατά την συζήτηση
αλλά µόνο σε περίπτωση αναβολής και προτείνουµε τον δικηγόρο Πατρών κ. Γιαννακό ∆ηµήτριο .
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης
Νικόλαος – Λυκούδης Ιωάννης και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση µε την συµπλήρωση της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου
καθώς και την ειδική συνεργάτη-δικηγόρο του ∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου , προκειµένου να
εµφανιστούν ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 27-9-2016 ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο εκπροσωπώντας το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη
συζήτηση της µε αριθ. 15/2016 έφεσης κατά της µε αριθ. 236, 236α, 236β/2016 απόφασης
του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας.
2. Ορίζει τον δικηγόρο Πατρών κ. Γιαννακό ∆ηµήτριο προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο
Κεφαλλονιάς µόνο σε περίπτωση αναβολής της µε αριθ. 15/2016 έφεσης κατά της µε αριθ.
236, 236α, 236β/2016 απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφαλληνίας.
3. Η Αµοιβή των δικηγόρων κ. Ιωάννας Μαρκέτου και κ. Γιαννακού ∆ηµητρίου ορίζονται
σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244 / 2016
Α∆Α: ΨΩΝΤΩΕ5-6Ρ4
ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών
(Μεταβατική Έδρα Αργοστολίου).
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον
λόγο στην ειδική συνεργάτη του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Μαρκέτου Ιωάννα η οποία εισηγούµενη το
3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών (Μεταβατική Έδρα Αργοστολίου).» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ.
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πρωτ. 31787/ 20-09-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης
Χριστοφοράτου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2016 συζητούνται ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών
(µεταβατική έδρα Αργοστολίου) οι κάτωθι προσφυγές πρώην ∆ήµων καθολικός διάδοχος των οποίων
είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς :
i) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1093/04.08.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό
1/2009 απόφασης του Λιµεναρχείου Κεφαλληνίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης και
παραλείψεως της ∆ιοικήσεως. Με την εν λόγω απόφαση έχει επιβληθεί πρόστιµο στον πρώην ∆ήµο
Πυλαρέων χρηµατικού ποσού 7.441 ευρώ διότι ως αναφέρεται στην προσβαλλόµενη ο πρώην ∆ήµος
Πυλαρέων είχε εντός οριοθετούµενου χώρου αιγιαλού, κατασκευάσει - τοποθετήσει ξύλινη εξέδρα και
ξύλινη καντίνα στην παραλιακή περιοχή Μύρτου.
ii) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 964/02.06.2010 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας (Ελληνικού
∆ηµοσίου) και κατά της µε αριθµό 7/2009 απόφασης του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και κάθε άλλης
συναφούς πράξης και παραλείψεως της ∆ιοίκησης. Με την ως άνω πράξη µας επιβλήθηκε πρόστιµου
χρηµατικού ποσού 6.800 ευρώ για δήθεν αυθαίρετη κατασκευή ξύλινης εξέδρας και ξύλινου
στεγάστρου έµπροσθεν του εστιατορίου «Κυανή Ακτή».
iii) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1788/25.10.2010 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Ερίσου καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό
2/2010 απόφασης επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας. Με την εν λόγω απόφαση µας
επιβλήθηκε πρόστιµο χρηµατικού ποσού 6.000 ευρώ για την πόντιση αγωγού εντός θαλάσσιου
χώρου.
iv) Η µε αριθµό ΠΡ 1325/28.09.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός διάδοχος του
οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 6/2009 απόφασης
του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας. Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιµο 3.000 για την
κατεδάφιση του κτιρίου των αποδυτηρίων πλησίον του αλιευτικού καταφυγίου Σάµης και για το
σπάσιµο επιφανείας µπετόν εντός της χερσαίας ζώνης Λιµένος του ∆ήµου Σάµης.
v) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1264/16.09.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας (Ελληνικού
∆ηµοσίου) και της µε αριθµό4/2009 απόφασης του καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης και
παράλειψης της ∆ιοικήσεως. Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιµο χρηµατικού ποσού 1.200
ευρώ για παράβαση του άρθρου 7 του π.δ. 23/2000 (έλλειψη ναυαγοσώστη) που φέρεται να
τελέστηκε σε γενό-µενο έλεγχο στις 08.06.2009 στην παραλία «Μακρύς Γιαλός».
vi) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1263/16.09.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και της µε
αριθµό 5/2009 απόφασης του καθώς κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης της ∆ιοικήσεως.
Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε πρόστιµου χρηµατικού ποσού 600 ευρώ για παράβαση του
άρθρου 7 του π.δ. 23/2000 (έλλειψη ναυαγοσώστη) που φέρεται να τελέστηκε σε γενόµενο έλεγχο στις
08.06.2009 στην παραλία «Πλατύς Γιαλός».
vii) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1533/29.10.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη
Κεφαλληνίας και της µε αριθµό 6/2009 απόφασης του. Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε
πρόστιµου χρηµατικού ποσού 1.200 ευρώ για παράβαση του άρθρου 7 του π.δ. 23/2000 (έλλειψη
ναυαγοσώστη) που φέρεται να τελέστηκε σε γενόµενο έλεγχο στις 08.06.2009 στην παραλία «Άµµες».
viii) Η µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1534/29.10.2009 προσφυγή του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη
Κεφαλλη-νίας και της µε αριθµό 7/2009 απόφασης του. Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε
πρόστιµου χρηµατικού ποσού 1.200 ευρώ για παράβαση του άρθρου 7 του π.δ. 23/2000 (έλλειψη
ναυαγοσώστη) που φέρεται να τελέστηκε σε γενόµενο έλεγχο στις 08.06.2009 στην παραλία
«Άβυθος».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) και (ιε) του ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή
είναι αρµόδια για την έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον
ορισµό δικηγόρου.
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Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου
κωλύεται να χειριστεί τις εν λόγω υποθέσεις στην εν λόγω δικάσιµο είναι επιφορτισµένη µε πλήθος
άλλων υποθέσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (σύνολο 20).
Επειδή οι ως άνω προσφυγές έχουν ασκηθεί σε παρελθόν χρονικό διάστηµα επί των πρώην
∆ήµων.
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως : α) εγκρίνει την άσκηση των
αναφερόµενων υπό στοιχεία (i) έως (viii) ως άνω προσφυγών και τις εν γένει ενέργειες των
πληρεξούσιων δικηγόρων που υπογράφουν αυτές και β) χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα στην
δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Μαρκέτου Ιωάννα, ειδικό συνεργάτη ∆ηµάρχου όπως παραστεί κατά την
δικάσιµο της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 ενώ-πιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και
σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις
απαραίτητες νόµιµες ενέργειες κατά την εκδίκαση των ως άνω αναφερόµενων υπό στοιχεία (i) έως
(viii) προσφυγών και ειδικότερα : i) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1093/04.08.2009 προσφυγής του
πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 1/2009 απόφασης του Λιµεναρχείου Κεφαλληνίας και πάσης
άλλης συναφούς πράξης και παραλείψεως της ∆ιοικήσεως, ii) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ
964/02.06.2010 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο
∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας (Ελληνικού ∆ηµοσίου) και κατά της µε αριθµό
7/2009 απόφασης του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και κάθε άλλης συναφούς πράξης και παραλείψεως
της ∆ιοίκησης, iii) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1788/25.10.2010 προσφυγής του πρώην ∆ήµου
Ερίσου καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
της µε αριθµό 2/2010 απόφασης επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας, iv) της µε αριθµό
ΠΡ 1325/28.09.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο
∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 6/2009 απόφασης του κ.
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας, v) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1264/16.09.2009 προσφυγής του πρώην
∆ήµου Αργοστολίου, καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ.
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας (Ελληνικού ∆ηµοσίου) και της µε αριθµό4/2009 απόφασης του καθώς και
κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης της ∆ιοικήσεως, vi) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ
1263/16.09.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου, καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο
∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και της µε αριθµό 5/2009 απόφασης του
καθώς κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης της ∆ιοικήσεως, vii) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ
1533/29.10.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο
∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και της µε αριθµό
6/2009 απόφασης του, viii) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1534/29.10.2009 προσφυγής του πρώην
∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και της µε αριθµό 7/2009 απόφασης του.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για τον ορισµό της δικηγόρου για την πρώτη
προσφυγή , για τις υπόλοιπες επτά (7) ψηφίζει υπέρ µε προϋπόθεση να µην ζητηθεί αναβολή για
καµιά από αυτές.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος - Ιωάννης
Λυκούδης.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται
να χειριστεί τις παρακάτω υποθέσεις στην δικάσιµο της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 επειδή είναι
επιφορτισµένη µε πλήθος άλλων υποθέσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου
(σύνολο 20).
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Επειδή οι προσφυγές αυτές έχουν ασκηθεί σε παρελθόν χρονικό διάστηµα επί των πρώην ∆ήµων :
α) εγκρίνει την άσκηση των αναφερόµενων υπό στοιχεία (1) έως (8) των παρακάτω προσφυγών και
τις εν γένει ενέργειες των πληρεξούσιων δικηγόρων που υπογράφουν αυτές και
β) Χορηγεί εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μαρκέτου Ιωάννα, ειδικό
συνεργάτη ∆ηµάρχου όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες νόµιµες ενέργειες κατά την εκδίκαση
των ως άνω αναφερόµενων υπό στοιχεία (1) έως (8) προσφυγών και ειδικότερα :
1) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1093/04.08.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό
1/2009 απόφασης του Λιµεναρχείου Κεφαλληνίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης και
παραλείψεως της ∆ιοικήσεως,
2) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 964/02.06.2010 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας (Ελληνικού
∆ηµοσίου) και κατά της µε αριθµό 7/2009 απόφασης του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και κάθε άλλης
συναφούς πράξης και παραλείψεως της ∆ιοίκησης,
3) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1788/25.10.2010 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Ερίσου καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό
2/2010 απόφασης επιβολής προστίµου του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας,
4) της µε αριθµό ΠΡ 1325/28.09.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός διάδοχος του
οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 6/2009 απόφασης
του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας,
5) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1264/16.09.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου,
καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας
(Ελληνικού ∆ηµοσίου) και της µε αριθµό4/2009 απόφασης του καθώς και κάθε άλλης συναφούς
πράξης και παράλειψης της ∆ιοικήσεως,
6) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1263/16.09.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου,
καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του κ. Λιµενάρχη Κεφαλληνίας και
της µε αριθµό 5/2009 απόφασης του καθώς κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης της
∆ιοικήσεως,
7) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1533/29.10.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη
Κεφαλληνίας και της µε αριθµό 6/2009 απόφασης του,
8) της µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 1534/29.10.2009 προσφυγής του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς, καθολικός
διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του κ. Λιµενάρχη
Κεφαλληνίας και της µε αριθµό 7/2009 απόφασης του.
γ) Η Αµοιβή της δικηγόρου κ. Ιωάννας Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 245 / 2016

Α∆Α : 6ΖΧΝΩΕ5-5Θ3

ΘΕΜΑ : Άσκηση παρέµβασης και ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον
λόγο στην ειδική συνεργάτη του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Μαρκέτου Ιωάννα η οποία εισηγούµενη το
4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση παρέµβασης και ορισµός δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 31789/ 20-09-2016
εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία
αναφέρονται τα παρακάτω:
Την 11.03.2016 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η από 29.02.2016 και µε αριθµό κατάθεσης
15/2016 προσφυγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά της µε αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης
σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250370806022/0/0 του Προϊσταµένου
του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου, η οποία πρόκειται να εκδικασθεί ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 4ης Οκτωβρίου 2016.
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Η ως άνω απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου αφορά την
αποδοχή των υπ’ αριθµ. 183/2014 και 40/2015 αιτήσεων διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων τις οποίες
είχαµε καταθέσει από κοινού µε την κα. Ιωαννίδου για τα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 250370806022,
25037080002 και 250370805018, τα οποία ευρίσκονται στην θέση Αγ. Αντώνιος ∆ηµοτικής Ενότητας
Παλικής και εντός των οποίων ευρίσκεται το γήπεδο του Αγ. Αντωνίου στο Ληξούρι ∆.Ε. Παλικής.
Στην εν λόγω υπόθεση ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται καθώς έχει έννοµο συµφέρον, να
παρέµβει υπέρ του κύρους της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου.
Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου
κωλύεται να χειριστεί την ως άνω υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το
οποίο εν προκειµένω σε περίπτωση άσκησης παρέµβασης είναι αντίδικο.
Επειδή η κα Ιωαννίδου θα ασκήσει υπέρ του κύρους της απόφασης του Προϊσταµένου του
Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου παρέµβαση, έχοντας ορίσει ως πληρεξούσια δικηγόρο της, την
κα. Ελένη ∆ελλαπόρτα.
Επειδή για την εν λόγω υπόθεση έχει ληφθεί η µε αριθµό 117/2016 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, στην οποία εκ παραδροµής δόθηκε εντολή παράστασης στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα.
Μαρκέτου Ιωάννα καθώς ο ∆ήµος µας δεν είναι διάδικος χωρίς την άσκηση παρέµβασης.
Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την
έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων και τον ορισµό δικηγόρο.
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπής σας όπως : α) Με την παρούσα παύει να ισχύει η
µε αριθµό 117/2016 απόφασης της, β) εγκρίνει την άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς υπέρ
του κύρους της µε αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων
του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου, γ) χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα
στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ελένη ∆ελλαπόρτα όπως προβεί στην άσκηση παρέµβασης ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας υπέρ του κύρους της µε αριθµό28/15.12.2015 απόφασης
διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου
Ληξουρίου και δ) χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ελένη
∆ελλαπόρτα όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω παρέµβασης όπου και όταν αυτή οριστεί
καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, από
τον οποίο δεν θα προκληθεί περαιτέρω δαπάνη του ∆ήµου µας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Ιωάννης
Λυκούδης Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Με την παρούσα παύει να ισχύει η µε αριθµό 117/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,
2. Εγκρίνει την άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς υπέρ του κύρους της µε αριθµό
28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του Προϊσταµένου του
Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου,
3. Χορηγεί εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ελένη ∆ελλαπόρτα όπως
προβεί στην άσκηση παρέµβασης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας υπέρ του
κύρους της µε αριθµό28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του
Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου και
4) Χορηγεί εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ελένη ∆ελλαπόρτα όπως
παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω παρέµβασης όπου και όταν αυτή οριστεί καθώς και σε κάθε
µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, από τον οποίο δεν θα
προκληθεί περαιτέρω δαπάνη του ∆ήµου µας.

Α∆Α:6Λ83Ε5-ΦΣ6
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246 / 2016
ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.
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Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον
λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 5 ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αργοστολίου».θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 31785/ 20-09-2016 εισήγηση της στην
οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Την 09.07.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 07.07.2015 και µε αριθµό κατάθεσης
44/2015 αγωγή της κας. Ευφηµίας ∆ιονυσάτου, υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία µετά από αναβολές πρόκειται να συζητηθεί
κατά την δικάσιµο της 26ης Σεπτεµβρίου 2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. Με την εν
λόγω αγωγή η κα. ∆ιονυσάτου ζητά να της καταβάλλουµε το χρηµατικό ποσό των 8.481,12 ευρώ µε το
νόµιµο τόκο υπερηµερίας που θα υπολογιστεί επί των καθαρών ποσών, αφού αφαιρεθούν οι κάθε
είδους κρατήσεις, για µεν τους µισθούς υπερηµερίας από τη δήλη ηµέρα που καθένα από τα
παραπάνω κονδύλια κατέστη απαιτητό και ειδικότερα από την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου µήνα,
ενώ για το κονδύλιο του επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων από την επίδοση της αγωγής για το
χρονικό διάστηµα από 11.07.2013 µέχρι και 28.02.2014.
Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για τον
ορισµό δικηγόρου.
Επειδή η ως άνω αγωγή αποτελεί συνέχεια ανάλογης υπόθεσης της κας. ∆ιονυσάτου κατά
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την οποία έχει χειριστεί λόγω κωλύµατο,ς της επί παγίας αντιµισθίας
δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας Νίκης Χριστοφοράτου, η δικηγόρος Κεφαλληνίας κα. Ιωάννα
Μαρκετου, και έχει γνώση του φακέλου αυτής.
Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα στην
δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Μαρκέτου Ιωάννα (ΑΜ∆Σ 92) όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αργοστολίου κατά την δικάσιµο της 26ης/09/2016 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 07.07.2015 και µε αριθµό
κατάθεσης 44/2015 αγωγή της κας. Ευφηµίας ∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι δεν πρέπει να οριστεί δικηγόρος γιατί η υπόθεση αυτή
αφορά εργαζόµενο του ∆ήµου ο οποίος έχει ήδη δικαιωθεί πρωτόδικα και πρέπει ο ∆ήµος να
πληρώσει την οφειλή του , δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και Ιωάννης
Λυκούδης.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μαρκέτου Ιωάννα (ΑΜ∆Σ 92)
όπως παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου κατά την δικάσιµο της 26ης/09/2016 καθώς
και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της
από 07.07.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 44/2015 αγωγή της κας. Ευφηµίας ∆ιονυσάτου κατά του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Η Αµοιβή της δικηγόρου κ. Ιωάννας Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247 / 2016

Α∆Α: ΩΦΠΥΩΕ5-Ρ31

ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής .

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , δίνει τον λόγο
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη
ο οποίος εισηγούµενος το 6 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και
απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ.
πρωτ.31131/ 13-09-2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση
λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής της κ. Ουρανίας Μπαράκου , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο στην οποία αναφέρει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος
Προπληρωµής»
Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος
Προπληρωµής (αριθµ. ΧΕΠ 1599 Β /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ουρανίας
Μπαράκου
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 197/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του
∆ήµου Κεφαλλονιάς .
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίων Είσπραξης
Β) το 31025/2016 διαβιβαστικό Υπολόγου.
Γ) Κατάσταση παραστατικών.
Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι παραπάνω δαπάνες
υποκρύπτουν απευθείας αναθέσεις.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης
Ιωάννης και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη :
το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 197/2016 απόφαση
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Οικονοµικής Επιτροπής και τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Ουρανία Μπαράκου για την
απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του υπ αρίθ. 1599 Β / 2016 Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής ποσού 3.000,00 € έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. Μπαράκου Ουρανία µαζί µε
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης.
2. Απαλλάσσει την κ. Μπαράκου Ουρανία από υπόλογο του ποσού των 3.000,00 € από τον Κ.Α

20.6672 το οποίο είχε διατεθεί για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών
της καθηµερινότητας .»
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 248 / 2016

Α∆Α: Ω1ΟΡΩΕ5-2ΒΧ

ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , δίνει τον λόγο
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη
ο οποίος εισηγούµενος το 7 o θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και
απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ.
πρωτ.31321/ 15-09-2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση
λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής της κ. Σοφίας ∆ρακονταειδή , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο στην οποία αναφέρει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος
Προπληρωµής»
Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος
Προπληρωµής (αριθµ. ΧΕΠ 147 Α /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Σοφίας
∆ρακονταειδή
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 142/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του
∆ήµου Κεφαλλονιάς .
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίων Είσπραξης
β) Κατάσταση παραστατικών.
Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης
Ιωάννης – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη :
το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 142/2016 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής και τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Σοφία ∆ρακονταειδή για την
απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση.
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ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του υπ αρίθ. 147 Α / 2016 Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής ποσού 7.000,00 € έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. ∆ρακονταειδή Σοφία µαζί µε
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας απόφασης.
2. Απαλλάσσει την κ. ∆ρακονταειδή Σοφία
από υπόλογο του ποσού των 7.000,00 € από τον Κ.Α
00.6494 το οποίο είχε διατεθεί για τις δαπάνες σύνταξης συµβολαίου χρησιδανείου βίλλας ΑΝΤΥΠΑ
στην ∆.Ε Παλλικής.

Α∆Α: Ω4Ο∆ΩΕ5-∆68
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 249 / 2016
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2016.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , δίνει τον
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη
∆ιονυσίου ο οποίος εισηγούµενος
το 8 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών
και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις .
Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2016 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Αριθ. Ηµ/νία
έκθεσης έκδοσης

Ποσό Αιτιολογία
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ &
812 20/09/2016 589,00 ΚΕ∆ΗΚΕ

ΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.6463

1864,96

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
813 20/09/2016 347,24 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ

35.6682

9.886,64

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
814 21/09/2016 148,80 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ

35.6262.03

7.757,74

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
815 21/09/2016 164,20 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ

10.6682

1835,80

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
816 21/09/2016 339,76 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ

35.6699

53,13

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :
813-814-815-816/3016 .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης
Ιωάννης – Αραβαντινός ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
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2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3)την 276/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.
4) την υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του
Προϋπολογισµού 2016.
5)Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016
6) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

και διαθέτει τις αντίστοιχες

πιστώσεις

σε

βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού 2016 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 / 2016
Α∆Α: ΩΞΣ6ΩΕ5-ΕΨ4
ΘΕΜΑ :Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια

λαµπτήρων και λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας
Αργοστολίου».
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , δίνει τον
λόγο στον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ και αποσφράγισης προσφορών του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη ∆ιονύσιο
ο οποίος εισηγούµενος
το 9 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης:
«Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια λαµπτήρων και

λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου».
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 31344/15-09 -2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο
διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ. 31323/15-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την εν λόγω
προµήθεια το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

Αργοστόλι: 15.09.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
4. ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156
FAX:26710 - 22572

a.

Αριθ.Πρωτ.: 31323

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. αποφ: 15/2016

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
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Στο Αργοστόλι, σήµερα 15.09.2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 , στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 31016/13-092016 γραπτής πρόσκλησης του Αναπληρωτή Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ.
αριθ. 15/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να
αποσφραγίσει την Οικονοµική προσφορά που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ.
858/22693/4-7-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.

Τακτικό Μέλος

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.

Τακτικό Μέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
α) την υπ. Αριθ. 858/22693/04-07-2016 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
β)την αριθ. 228/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το αριθ. 24219/15-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,
γ) το αριθ.24219/15-07-2016 πρακτικό
δ) την αριθ. 31016/13-09-2016 γραπτή πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου της
ε)την αριθ.31017/13-09-2016 έγγραφη ενηµέρωση προς τους συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό,
Στη συνέχεια η επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της
εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος
«Οικονοµική προσφορά» της προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 24119/14-07-2016, µε αποτέλεσµα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε :
α) 858/22693/04-07-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,
β) την αριθ. 228/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,
σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το αριθ. 24219/15-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,
γ)την αριθ. 31017/13-09-2016 γραπτή ενηµέρωση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής
προς τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό,
Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου της οικονοµικής προσφοράς που είχε υποβληθεί
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό ,
η επιτροπή διαπίστωσε ότι:
α)η οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», ήταν συνολικά
18.957,82€(χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά 23.507,70(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 36,97% ,
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη της:
α) την έκπτωση που επιτεύχθηκε µε την παραπάνω προσφορά του υποψηφίου µειοδότη.
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β)Την ανάγκη για άµεση προµήθεια των υπό προµήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών
της ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του ∆ήµου Κεφαλονιάς,
γ) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.53/2015 Μελέτης, είχε
πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα αγοράς και λήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να
συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
δ)Το γεγονός ότι η οικονοµική προσφορά ήταν συµφέρουσα αφού δεν θα µπορούσε να
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Ως προσωρινό µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,:
1.Την εταιρεία µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» µε συνολική έκπτωση 36,97% ήτοι 11.119,18€
επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης και συνολικά η προσφορά της ανήλθε στο ποσό των
23.507,70€(µε ΦΠΑ),
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα
Αργοστόλι 15.09.2016

Ο Αν. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α)Παγουλάτος Κων/νος
Β)Ελευθεράτου Αικατερίνη

Παγώνης ∆ιονύσιος

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την ανάδειξη
µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» µε συνολική έκπτωση 36,97% ήτοι
11.119,18€ επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης µε συνολική προσφορά στο ποσό των
23.507,70€(µε ΦΠΑ).
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ γιατί ο διαγωνισµός έπρεπε να προκηρυχθεί
για την προµήθεια λαµπτήρων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου και όχι µόνο του
Αργοστολίου.
Ο κ., Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Ο διαγωνισµός αυτός είναι περιορισµένος και
αφορά µόνο µια ∆ηµοτική Ενότητα εφόσον στις υπόλοιπες η προµήθεια αυτή έγινε µε απευθείας
αναθέσεις, γιαυτό λοιπόν η πρότασή µας είναι ότι θα έπρεπε ο διαγωνισµός να γίνει για όλο τον ∆ήµο
και αυτήν την πρόταση ψηφίζουµε.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος –Ιωάννης
Λυκούδης .
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 5 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης) .
3) την 183/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης.
4) την 228/23-08-2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Έγκριση 1ου Πρακτικού)
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 31323/15-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ
Και την εισήγηση της Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 31323/15-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » .
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2. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε
συνολική έκπτωση 36,97% ήτοι 11.119,18 € επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης.
Το συνολικό ποσό προσφοράς ανήλθε στις 23.507,70 € (µε ΦΠΑ).
3. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης αποστέλλεται ανακοίνωση στον
προµηθευτή που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιµή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη.
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της
απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
4. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
5. Η µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» στην οποία κατακυρώθηκε η
προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας
των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.
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