
 

 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  Α∆Α: Β49ΘΩΕ5-ΚΛ8 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Ζαπάντης Ανδρέας 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον 
προϊστάµενο του γραφείου προµηθειών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ΗΜΕΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

357 4/5/2012 369,00 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6462 16,722.38 

359 4/5/2012 412,05 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 16,722.38 

361 4/5/2012 1.185,82 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00. 6224.01 8,814.18 

370 4/5/2012 9.466,08 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 50. 6061 5,533.92 

373 8/5/2012 70.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου 
και Πλατύ Γιαλού (2012) 70. 6699.01 0.00 

374 8/5/2012 70.000,00 
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού (2012) 70. 6699.02 0.00 

375 8/5/2012 70.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού (2012) 70. 6699.03 0.00 

376 8/5/2012 2.337,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων  (εισιτήρια σπηλαίων Μελισσάνης - ∆ρογκαράτης )  70. 6613 7.663,00 

377 8/5/2012 1.008,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΙΣΟΥ) 25. 6613 1.402,25 

378 8/5/2012 990,15 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ) 25. 6613 2.183,30 

379 8/5/2012 1.599,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 25. 6613 1.623,65 

380 8/5/2012 984,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ) 10. 6613 7.189,25 

381 8/5/2012 627,30 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (∆ΗΜ. ΑΣΤ.) 10. 6613 7.189,25 

382 8/5/2012 1.537,50 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων (∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ) 10. 6613 7,189,25 

383 8/5/2012 1.359,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4416, ΚΗΥ 
5873, ΚΗΙ 4914, ΚΗΥ 5857, ΜΕ 34633) 20. 6253 13.355,00 

384 8/5/2012 1.045,50 
Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 10. 6261.06 18.954,50 

385 8/5/2012 2.789,21 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 40. 6613 7.210,79 

386 8/5/2012 7.694,85 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 5.510,15 

387 9/5/2012 118,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 4.882,00 

388 9/5/2012 484,18 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 10. 6274 14.515,82 

389 9/5/2012 15.000,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20. 6682.01 0.00 

390 9/5/2012 4.120,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 10. 7134.00 10,880.00 

391 9/5/2012 2.430,48 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 12,569.52 

392 9/5/2012 250,90 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 14.749,10 

393 9/5/2012 693,88 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10. 6613 6.495,37 

394 9/5/2012 2.921,25 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 27.078,75 

395 9/5/2012 5.135,42 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 8.434,90 

396 9/5/2012 1.429,68 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 8.434,90 

397 9/5/2012 340.451,33 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  00. 6731 1.054033,77 

398 9/5/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων  10. 6641 0.00 



 

 

399 9/5/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων 10. 6641 0.00 

400 9/5/2012 24.000,00 Εργασίες φύλαξης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης  70.6162.11 0.00 

401 9/5/2012 24.000.00 Εργασίες φύλαξης  Σπηλαίου Μελισάνης  70.6162.12 0.00 

402 9/5/2012 24.000,00 Εργασίες φύλαξης  παραλίας ΜΥΡΤΟΥ 70.6162.14 0.00 

403 9/5/2012 973,80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 20. 6682.03 4.536,35 

404 9/5/2012 200.000,00 
Απόδοση  στην ΚΕ∆ΗΚΕ (ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ∆.Ε. )  8117.34 150.000,00 

405 9/5/2012 15.000,00 Προµήθεια µικροεξαρτηµάτων ύδρευσης. 25. 6662.03 0.00 

406 9/5/2012 15.000,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής δικτύου ύδρευσης. 25. 6662.01 0.00 

407 9/5/2012 130.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης 70. 6162.02 0.00 

408 9/5/2012 73.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 70. 6162.03 0.00 

409 9/5/2012 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας Παραλίας Πλατύ Γιαλού 70.6162.05 0.00 

410 9/5/2012 3.500,00 

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία  
για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -
ΑPREH 70.7425.04 172.775,00 

411 9/5/2012 1.020,00 
Συνδροµές ΙΝΤΕΡΝΕΤ_ Συµβαση παροχής ∆ιαδυκτιακών 
υπηρεσιών. 00.6452.01 3.980,00 

412 9/5/2012 5,000.00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων  30. 7323.01 85.000,00 

413 9/5/2012 5,000.00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 85,000.00 

414 9/5/2012 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 85.000,00 

415 9/5/2012 7.650,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων  (εισιτήρια σπηλαίων Μελισσάνης - ∆ρογκαράτης )  70. 6613         12,4 

416 9/5/2012 946,00 Προµήθεια σκυλοτροφής 70. 6654.01   9.054,00 

418 9/5/2012 7.330,80 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιας 20.7336.01 52.669,20 

419 9/5/2012 43.000,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού  206.634 7.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Αριθµός  & 
Ηµερ/α  
Έκθεσης 

ΠΟΣΟ € ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικός 
Προϋπολογισµού 

Υπόλοιπο 
προς 

ανάληψη 
421 10/5/2012 855,99 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 25.6671 9.144,01 
422 10/5/2012 487,08 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 20.208,96 
423 10/5/2012 123,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 56.108,86 
424 10/5/2012 1.193,10 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 19.015,86 
425 10/5/2012 270,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 55.838,26 
426 10/5/2012 1.639,81 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 17.376,05 
427 10/5/2012 553,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 55.284,76 
428 10/5/2012 30,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 17.346,05 
429 10/5/2012 120,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 58.803,20 
430 10/5/2012 292,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 68.825,12 
431 10/5/2012 282,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 68.542,62 
432 10/5/2012 446,08 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 58.357,12 
433 10/5/2012 1.575,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20.6673 97.925,00 
434 10/5/2012 3.270,45 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 55.086,67 
435 10/5/2012 200,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 54.886,67 
436 10/5/2012 1.009,60 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20.6644 48.990,40 
437 10/5/2012 8.103,28 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20.6644 40.887,12 
438 10/5/2012 304,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 54582,67 
439 10/5/2012 178,35 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 54404,32 
440 10/5/2012 2.029,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 15316,55 
441 10/5/2012 702,93 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 14613,62 
442 10/5/2012 125,08 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 54279,24 
443 10/5/2012 305,40 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 53973,84 
444 10/5/2012 269,44 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 53704,40 
445 10/5/2012 374,40 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 8769,61 
446 10/5/2012 628,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 628,00 
447 10/5/2012 18,45 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 68524,17 
448 10/5/2012 43,05 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 68481,12 
449 10/5/2012 202,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20.6671 53501,45 
450 10/5/2012 39,97 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 53461,48 
451 10/5/2012 43,05 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20.6671 53418,43 
452 10/5/2012 2.652,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 50765,00 
453 10/5/2012 4.284,54 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6263 66697,62 
454 10/5/2012 1.783,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 66649,77 
455 10/5/2012 47,85 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  25.6671 8123,16 
456 10/5/2012 18,45 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 8108,40 
457 10/5/2012 14,76 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 7480,40 
458 10/5/2012 628,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 7220,40 
459 10/5/2012 260,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   25.6671 7049,40 
460 10/5/2012 171,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 46052,19 
461 10/5/2012 428,75 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6264 53993,84 
462 10/5/2012 1.290,92 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   25.6671 6922,85 
463 10/5/2012 126,55 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20. 6263 66616,56 
464 10/5/2012 33,21 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 66585,85 
465 10/5/2012 30,71 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  25. 6671 6836,75 
466 10/5/2012 86,10 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   25. 6671 6140,80 
467 10/5/2012 695,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20. 6263 66555,10 
468 10/5/2012 30,75 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 66521,89 
469 10/5/2012 33,21 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 66507,13 



 

 

 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω δαπανών και η  διάθεση από τον προϋπολογισµό 
των αντίστοιχων πιστώσεων . 
 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Η κ. Κατερίνα Κουταλά  δηλώνει ότι εκτός από τις  υπ  αρίθµ  400-401 και 402/12 προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για τις οποίες απέχει της ψηφοφορίας , τις υπόλοιπες τις ψηφίζει. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την εισήγηση για τις εγκρίσεις των 
παραπάνω δαπανών προκύπτουν  πολύ σοβαρά ζητήµατα , ‘όπως   η ιδιωτικοποίηση   σε δεύτερη φάση 
των υπηρεσιών του ∆ήµου ( η πρώτη  ξεκίνησε πέρυσι µε  τις εποχιακές λειτουργίες του ∆ήµου δίνοντας σε 
ιδιώτη   το κυλικείο της Μελισσάνης)  και τώρα η ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας της λίµνης της Μελισσάνης 
και του Σπηλαίου της  ∆ρογκαράτης (διάθεση ποσών 130.000,00 και 73.000,00 αντίστοιχα για ανάθεση σε 
ιδιώτη) 
Άρα οι δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα τηρήσουν τις προεκλογικές τους 
υποσχέσεις     παραµένουν   µόνο στα χαρτιά ,στην πράξη ακυρώνονται και παρακολουθούµε να    
ξετυλίγεται κοµµάτι –κοµµάτι το κουβάρι και να  δίνονται σε ιδιώτες µία –µια  όλες  οι δραστηριότητες του 
∆ήµου. Πιστεύουµε   ότι για τα παραπάνω   πρέπει να ενηµερωθούν τα Τοπικά Συµβούλια και  καλούµε τον 
λαό να πάρει θέση  γιατί το θέµα είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση  όχι µόνο µε την λειτουργία και την 
εικόνα του ∆ήµου αλλά και τα έσοδά του.  
Τέλος αποδεικνύεται και σε αυτό το θέµα η πλήρης ταύτιση της ∆ηµοτικής Αρχής (Ν.∆) και της παράταξης 
του ΠΑΣΟΚ στην ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών της λίµνης Μελισσάνης και σπηλαίου ∆ρογκαράτης παρά 
τις κοκοροµαχίες περί του αντίθετου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   
Επί πλέον    ζητείται η έγκριση δαπανών  για ποσά τα οποία θα διατεθούν µε απευθείας αναθέσεις 
προµηθειών και εργασιών ενώ θα µπορούσαν να γίνουν µε διαγωνισµό ,το ίδιο ισχύει   και  για τα 
ασφάλιστρα των αυτοκινήτων   που ζητείται να ασφαλιστούν   µε απευθείας αναθέσεις . 
 Από τις παραπάνω δαπάνες ψηφίζουµε  τις προτάσεις 356-357-359-404-397 και από τις προτάσεις για τις 
συντηρήσεις των µηχανηµάτων του ∆ήµου από την 421-471/12 και καταψηφίζουµε τις υπόλοιπες. 
 
και αφού έλαβε υπόψη : 
      
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
  3)την 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

  7) τις παραπάνω προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  

 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

 
Εγκρίνει  τις        κατωτέρω δαπάνες      και  διαθέτει  τις     ανάλογες       πιστώσεις     σε  
 
βάρος των     κωδίκων      εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 ως ακολούθως: 
 

α/α ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. 

 369,00 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6462 

 412,05 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 

470 10/5/2012 14,76 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6264 53692,49 
471 10/5/2012 301,35 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 53692,49 

472 10/5/2012 332,28 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων 20.7336.07 9.667,72 

474 10/5/2012 1.039,99 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10. 6643 1.675,45 



 

 

 1.185,82 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00. 6224.01 

 9.466,08 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 50. 6061 

 70.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 
(2012) 70. 6699.01 

 70.000,00 
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού (2012) 70. 6699.02 

 70.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού (2012) 70. 6699.03 

 2.337,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  
(εισιτήρια σπηλαίων Μελισσάνης - ∆ρογκαράτης )  70. 6613 

 1.008,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΙΣΟΥ) 25. 6613 

 990,15 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ) 25. 6613 

 1.599,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(ΕΝΤΥΠΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ) 25. 6613 

 984,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ) 10. 6613 

 627,30 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(∆ΗΜ. ΑΣΤ.) 10. 6613 

 1.537,50 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
(∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ) 10. 6613 

 1.359,00 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4416, ΚΗΥ 5873, ΚΗΙ 4914, 
ΚΗΥ 5857, ΜΕ 34633) 20. 6253 

 1.045,50 
Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 
κτιρίων 10. 6261.06 

 2.789,21 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 40. 6613 

 7.694,85 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 

 118,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10. 6672 

 484,18 ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 10. 6274 

 15.000,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20. 6682.01 

 4.120,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10. 7134.00 

 2.430,48 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 

 250,90 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 

 693,88 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 

 2.921,25 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 

 5.135,42 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 

 1.429,68 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10. 6662 

 340.451,33 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  00. 6731 

 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων  10. 6641 

 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10. 6641 

 24.000,00 Εργασίες φύλαξης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης  70.6162.11 

 24.000.00 Εργασίες φύλαξης  Σπηλαίου Μελισάνης  70.6162.12 

 24.000,00 Εργασίες φύλαξης  παραλίας ΜΥΡΤΟΥ 70.6162.14 

 973,80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 20. 6682.03 

 200.000,00 Απόδοση  στην ΚΕ∆ΗΚΕ (ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ∆.Ε. )  8117.34 

 15.000,00 Προµήθεια µικροεξαρτηµάτων ύδρευσης. 25. 6662.03 

 15.000,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής δικτύου ύδρευσης. 25. 6662.01 

 130.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης 70. 6162.02 

 73.000,00 Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου ∆ρογκαράτης 70. 6162.03 

 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας Παραλίας Πλατύ Γιαλού 70.6162.05 

 3.500,00 Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IV: ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία  για την 70.7425.04 



 

 

προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH 

 5,000.00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων  30. 7323.01 

 5,000.00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 

 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 

 7.650,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  
(εισιτήρια σπηλαίων Μελισσάνης - ∆ρογκαράτης )  70. 6613 

 946,00 Προµήθεια σκυλοτροφής 70. 6654.01 

 7.330,80 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιας 20.7336.01 

 43.000,00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού   20.66.34 
 

ΠΟΣΟ € ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικός 
Προϋπολογισµού 

855,99 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 25.6671 
487,08 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
123,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 

1.193,10 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
270,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 

1.639,81 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
553,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20.6264 
30,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
120,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
292,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 
282,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 
446,08 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 

1.575,00 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 20.6673 
3.270,45 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
200,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 

1.009,60 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20.6644 
8.103,28 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20.6644 
304,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
178,35 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 

2.029,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
702,93 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων    20.6672 
125,08 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
305,40 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
269,44 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
374,40 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 
628,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 
18,45 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 
43,05 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 
202,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20.6671 
39,97 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
43,05 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20.6671 

2.652,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
4.284,54 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6263 
1.783,50 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20.6263 

47,85 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  25.6671 
18,45 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 
14,76 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 
628,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    25.6671 
260,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   25.6671 



 

 

 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

171,00 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6671 
428,75 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20.6264 

1.290,92 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   25.6671 
126,55 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   20. 6263 
33,21 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 
30,71 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  25. 6671 
86,10 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   25. 6671 
695,95 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων    20. 6263 
30,75 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 
33,21 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6263 
14,76 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  20. 6264 

301,35 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων   20. 6264 

332,28 Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων             20.7336.07 

1.020.00 Συνδροµές ΙΝΤΕΡΝΕΤ –Σύµβαση παροχής διαδυκτιακών υπηρεσιών.                00.6452.01 

1.039,99 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό             10. 6643 



 

 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                          Α∆Α: Β49ΙΩΕ5-18Ρ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                             
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63/ 2012 
 

        ΘΕΜΑ : Κατακύρωση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ηµοπρασιών για την παραχώρηση 

χρήσης αιγιαλών και παραλίας ∆ήµου. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το  2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 

«Κατακύρωση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ηµοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλών και παραλίας 

∆ήµου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας του διεξήχθη τις 30 Απριλίου στο ∆ηµοτικό 

Θέατρο Αργοστολίου για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας σύµφωνα µε την 14008/2012 διακήρυξη 

Α/∆ηµάρχου που έχει ως εξής: 

 

 Στο Αργοστόλι , σήµερα την    30 η  Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα  9.00 π.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  60 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για να διενεργήσει  δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζεται στην 
αρ. 14008/2012 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις   
12-4-2012,   και   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις   12-4-2012.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σάββας Σαββαόγλου  
2)  Μαρία Πετράτου –Πυλαρινού 
3)  Γεράσιµος Παυλάτος  
   
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 

1. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 



 

 

   Σβορωνάτα θέση 2  Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς 
   Κινητή καντίνα. 
  Τιµή εκκίνησης 7.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

2.Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Μεταξάτα  θέση 2   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 

   Κινητή καντίνα. 
  Τιµή εκκίνησης 7.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

3.Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Μεταξάτα  θέση 3   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 

   Θαλάσσια  σπόρ (6Χ5=30τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 1.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

4.Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα)  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  (20Χ25=500 τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 



 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

5.Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση  «Σπίθοι»   ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

6. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Παραλία   Έµπλυση  Αντυπάτων  ∆.Ε.  Ερίσου. 

   Κινητή Καντίνα. 
  Τιµή εκκίνησης 3.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 3.050,00 
 2. ΚΑΤΣΑΙ∆ΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ANDEZEJEWSKA ANNA 3.100,00 
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΕΙ ο κ. Κασταιδώνης Γεώργιος µε το ποσό των 3.100,00 € 
ετησίως.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                     Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  Πρακτικό της Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας που διεξήχθη 
τις 4  Μαΐου στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου για την εκµίσθωση των υπόλοιπων χώρων του αιγιαλού και 
παραλίας σύµφωνα µε την 14008/2012 διακήρυξη Α/∆ηµάρχου που έχει ως εξής: 
 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    4 η  Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή   και ώρα  9.00 π.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  60 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για να διενεργήσει  επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας όπως 
ορίζεται στην αρ. 14008/2012 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:   
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις   12-4-2012,   και   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις   12-4-2012.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σάββας Σαββαόγλου  
2)  Μαρία Πετράτου –Πυλαρινού 
3)  Γεράσιµος Παυλάτος  
   
Στις 10.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 
 

1. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
   Σβορωνάτα θέση 2  Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς 
   Κινητή καντίνα. 



 

 

  Τιµή εκκίνησης 7.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                  Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο Πρόεδρος 
 

2  Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Μεταξάτα  θέση 3   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 

   Θαλάσσια  σπόρ (6Χ5=30τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 1.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή.Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα 
γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το 
οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                   Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο Πρόεδρος 
 

2. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα)  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-ξαπλώστρες  (20Χ25=500 τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο Πρόεδρος 
 
Τα µέλη 

3. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Σκάλα   θέση  «Σπίθοι»   ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 

   Οµπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.µ.) 
  Τιµή εκκίνησης 4.000 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                     Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                  Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

4. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας. 
Μεταξάτα  θέση 2   Άης Χέλης  ∆.Ε. Λειβαθούς 



 

 

   Κινητή καντίνα. 
  Τιµή εκκίνησης 7.500 €. 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
 1.    
 2.    
 3.    
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  η δηµοπρασία  κατέστη ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                             Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο Πρόεδρος 
 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω Πρακτικών και η κατακύρωση του αντίστοιχου  πλειοδότη. 

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

Η κ. Κουταλά σηµειώνει ότι για τις θέσεις  που δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον και στις δύο  
δηµοπρατήσεις  πρέπει  να επανέλθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µείωση των τιµών και ψηφίζει την 
εισήγηση . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες πρέπει να είναι 
ελεύθερες για όλους τους πολίτες και προτείνει την  καντίνα στην παραλία ΕΜΠΛΥΣΗ να την λειτουργήσει 
ο ∆ήµος για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας στους νέους της περιοχής και ψηφίζει την πρότασή του. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/06 
3) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
4) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄) 

5) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 3 

 6)του άρθρου 72 παρ. 1ε
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχουν  τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για την 
εκµίσθωση απλής χρήσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία εκµίσθωσης απλής χρήσης της παραλίας   «Εµπλυση» Αντυπάτων 
της ∆ηµοτικής Ενότητες Ερίσου για την τοποθέτηση κινητής καντίνας,  στον  πλειοδότη 
Κατσαιδώνη Γεράσιµο ο οποίος προσέφερε το  ποσό των 3.100,00 € για το έτος 2012.. 

3. Αναθέτει στον Πρόεδρο  τις περαιτέρω ενέργειες, 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                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Παροχή νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του 

 ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  από 13-12-2007 αγωγής. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας     
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη   το  4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Παροχή νοµιµοποίησης 

Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  

από 13-12-2007 αγωγής»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

Στις 10-05-2012 συζητείται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών η από 13-12-2007 αγωγή της Βέρας Μάκη 

για καταβολή ποσού 41.010,60 ευρώ για αναδροµικές αποδοχές καθώς και ποσό 2.000 ευρώ ως 

χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νοµιµότοκα από την χρόνο επίδοσης της αγωγής. Το Τριµελές 

Συµβούλιο του ΣτΕ έκρινε ότι η ∆ιοίκηση όφειλε να την διορίσει στην Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

αναδροµικά από τότε που διορίστηκαν οι λοιποί επιτυχόντες του αρχικού πίνακα µε όλες τις εντεύθεν 

συνέπειες, µεταξύ των οποίων η λήψη αναδροµικών αποδοχών. Σε εκτέλεση του Πρακτικού του ΣτΕ έχει 

ήδη ρυθµιστεί η καταβολή των οφειλοµένων σε δόσεις και έχει ήδη καταβληθεί από το δήµο µέρος της 

διεκδικούµενης αποζηµίωσης. Εντούτοις η ενάγουσα επιµένει να διεκδικεί την καταβολή αυτών δικαστικά. 

Επισηµαίνεται ότι η ενάγουσα έχει πάρει µετάταξη για το ∆ήµο Άρτας.   

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του ορισµού µου κατά την 

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

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



 

 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την νοµική σύµβουλο του ∆ήµου , δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί στις 10-05-
2012  στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών όπου συζητείται η από 13-12-2007 αγωγή της Βέρας 
Μάκη ή  σε  οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα 
του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

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                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Παροχή νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του 

 ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  από 13-12-2007 αγωγής. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ανδρέας Ζαπάντης     
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων  
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη   το  5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Παροχή νοµιµοποίησης 

Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  

από 13-12-2007 αγωγής»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

.  Στις 10-05-2012 συζητείται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών η από 13-12-2007 αγωγή της 

Αθηνάς Νταφογιάννη για καταβολή ποσού 43.755,87 ευρώ για αναδροµικές αποδοχές καθώς και ποσό 

2.000 ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νοµιµότοκα από την χρόνο επίδοσης της 

αγωγής. Το Τριµελές Συµβούλιο του ΣτΕ έκρινε ότι η ∆ιοίκηση όφειλε να την διορίσει στην Υπηρεσία της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας αναδροµικά από τότε που διορίστηκαν οι λοιποί επιτυχόντες του αρχικού πίνακα µε 

όλες τις εντεύθεν συνέπειες, µεταξύ των οποίων η λήψη αναδροµικών αποδοχών. Σε εκτέλεση του 

Πρακτικού του ΣτΕ έχει ήδη ρυθµιστεί η καταβολή των οφειλοµένων σε δόσεις και έχει ήδη καταβληθεί από 

το δήµο µέρος της διεκδικούµενης αποζηµίωσης. Εντούτοις η ενάγουσα επιµένει να διεκδικεί την καταβολή 

αυτών δικαστικά. Επισηµαίνεται ότι η ενάγουσα έχει πάρει µετάταξη για το ∆ήµο Πατρών.   

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του ορισµού µου κατά την 

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 



 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης Ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την νοµική σύµβουλο του ∆ήµου , δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί στις 10-05-
2012  στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών όπου συζητείται η από  
13-12-2007 αγωγή της Αθηνάς Νταφογιάννη  ή  σε  οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 
προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

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                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Παροχή νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του 

 ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  3/2005 αγωγής. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                Ανδρέας Ζαπάντης      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου η οποία  εισηγούµενη   το  6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Παροχή νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την 

εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  3/2005 αγωγής» έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

 Στις 10-05-2012 συζητείται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών η από 1-11-2005 (αρ. κατ. 3/2005) 

αγωγή της εταιρίας «Αλυσανδράτος- Πανταζάτος Ο.Ε.» κατά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και αφορά 

ακύρωση απόφασης του πρώην Αντιδηµάρχου Αργοστολίου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί 

της Πλατείας Βαλλιάνου. Η υπόθεση συζητήθηκε αρχικά ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 

και εκδόθηκε µη µε αριθ. 565/2007 απόφαση µε την οποία παραπέµφθηκε προς εκδίκαση στο Συµβούλιο 

της Επικρατείας  λόγω αρµοδιότητας. Η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου από το ΣτΕ και εκδόθηκε η µε αριθ. 

14/2011 απόφαση του, µε την οποία ανέπεψπε και πάλι την υπόθεση στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών. 

Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών προσδιόρισε δικάσιµο για τη συζήτηση αυτής την 10η Απριλίου 2012. 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του ορισµού µου κατά την 

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 



 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την νοµική σύµβουλο του ∆ήµου , δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί στις 10-05-
2012  στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών όπου συζητείται η από 1-11-2005 αγωγής της εταιρίας 
Αλυσανδράτος – Πανταζάτος Ο.Ε  ή  σε  οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

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 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Παροχή νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του 

 ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην εκδίκαση της  1055/2004 αγωγής. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην Νοµική 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία   εισηγούµενη  το  7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Παροχή 

νοµιµοποίησης Νοµικής Συµβούλου  για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  στην 

εκδίκαση της 1055/2004 αγωγής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 Στις 10-05-2012 συζητείται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών η από 24-08-2004 (αρ. κατ. 

1055/2004) αγωγή της εταιρίας «Αλυσανδράτος-Πανταζάτος Ο.Ε.» κατά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου 

και αφορά ακύρωση απόφασης του πρώην Αντιδηµάρχου Αργοστολίου για παραχώρηση κοινοχρήστου 

χώρου επί της Πλατείας Βαλλιάνου. Η υπόθεση συζητήθηκε αρχικά ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Πατρών και εκδόθηκε µη µε αριθ. 564/2007 απόφαση µε την οποία παραπέµφθηκε προς εκδίκαση στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας  λόγω αρµοδιότητας. Η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου από το ΣτΕ και εκδόθηκε 

η µε αριθ. 13/2011 απόφαση του, µε την οποία ανέπεψπε και πάλι την υπόθεση στο ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο Πατρών. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών προσδιόρισε δικάσιµο για τη συζήτηση αυτής την 

10η Απριλίου 2012. 



 

 

 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί του ορισµού µου κατά την 

ανωτέρω δικάσιµο ή για οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την νοµική σύµβουλο του ∆ήµου , δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί στις 10-05-
2012  στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών όπου συζητείται η από 24-08-2004 αγωγής της 
εταιρίας Αλυσανδράτος – Πανταζάτος Ο.Ε  ή  σε  οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο 
προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 

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: Β49ΙΩΕ5-ΣΧΑ                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Απ’ ευθείας ανάθεση µελέτης  του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ΧΑ∆Α στην τέως κοινότητα 

Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στoν υπάλληλο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου κ. Γεράσιµο  Τσιούτσιο  ο οποίος   εισηγούµενος  το  8 ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης: «Απ’ ευθείας ανάθεσης µελέτης  του έργου:Αποκατάσταση χώρων ΧΑ∆Α στην τέως κοινότητα Οµαλών 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

ΓΕΝΙΚΑ 

 Το προτεινόµενο έργο έχει σκοπό να βελτιώσει την απαράδεκτη κατάσταση των ΧΑ∆Α στην τέως 
κοινότητα Οµάλων. 

Οι αποκαταστάσεις των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων είναι έργα, τα οποία η χώρα µας 
είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις της αλλά και τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δε έργα συγκεκριµένα ως προς τη θέση τους. Με το προτεινόµενο έργο θα 
εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες αποκατάστασης προκείµενου να εφαρµοστεί καταρχάς η ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

α)Νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). 

β)ΚΥΑ 114218/17-11-1997: «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/Β). 

 γ)ΚΥΑ 15393/2332/5-08-2002 «Κατάταξη δηµοσίων έργων και  δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 του Νόµου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 3010/2002» (ΦΕΚ 
1022/Β). 



 

 

δ)   ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002: «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων. (ΦΕΚ 1572/Β)». 

ε)   ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003: «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/Β).  

στ)    Εγκύκλιος οικ.123067 /10-02-2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – 
Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων. 

 ζ)Εγκύκλιος οικ. 103731 / 1278 / 5-5-04 Ορθή Επανάληψη 13-5-2004 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διαχείριση  µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».   

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 Παρ2, της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-10-03 (ΦΕΚ 1909/B/22-12-2003), 

είναι απαραίτητο για τις εργασίες αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης, να εκπονείται Τεχνική 
Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑ∆Α 

 
Αποφασίσθηκε µε την µε αριθ. 3010/30-6-2005 απόφαση Νοµάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης η παύση 
λειτουργίας των υπαρχόντων ΧΑ∆Α και η αποκατάσταση των. Οι διαδικασίες αποκατάστασης δεν 
ολοκληρώθηκαν έως σήµερα. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης της πράξης αποτελεί η εκπόνηση των 
απαιτουµένων µελετών, που περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο 
της ΤΜΠΑ και της Οριστικής Μελέτης Αποκατάστασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις, γεωτεχνικές έρευνες, υδραυλικές µελέτες. 
Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στον µεγαλύτερο ΧΑ∆Α (Βόλτες), όπου θα µεταφερθούν τα 
απορρίµµατα από τους 3 µικρότερους και πιο συγκεκριµένα θα γίνει: 
• Συλλογή διάσπαρτων απορριµµάτων και µεταφορά όλων των απορριµµάτων από τους ΧΑ∆Α των 
θέσεων Λακούλια, Καλυβάκι,Ξερόστερνα, στη θέση Βόλτες.  
• ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού ανάγλυφου.  
• Έργα διαχείρισης οµβρίων, στραγγισµάτων, βιοαερίου, περιβαλλοντικού ελέγχου, τελικής κάλυψης, 
πρασίνου και άρδευσης. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Προβλέπεται η εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑ∆Α 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 454/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για έγκριση του 
φακέλου έργου και 455/25-10-2011 για υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ  περιλαµβάνονται 

 

Α. Προκαταρκτικές Μελέτες 

Α.1. Τοπογραφική Αποτύπωση των υφιστάµενων ΧΑ∆Α (κατηγορία 16) 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω απαιτείται η εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των υφιστάµενων 
ΧΑ∆Α συνολικού εµβαδού 19στρ που θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις 
τοπογραφικές µελέτες (κατ. 16) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του 
2007. Εκτίµηση απαιτούµενου χρόνου τοπογραφικής αποτύπωσης 15 ανθρωποηµέρες.  

Α.2. Γεωτεχνική αναγνώριση της περιοχής των Υφιστάµενων ΧΑ∆Α (κατηγορία 21) 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω απαιτείται η εκπόνηση γεωτεχνικής αποτύπωσης των υφιστάµενων 
ΧΑ∆Α συνολικού εµβαδού 19στρ που θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις 
γεωτεχνικές µελέτες (κατ. 21) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του 
2007. Εκτίµηση απαιτούµενου χρόνου γεωτεχνικής αναγνώρισης 15 ανθρωποηµέρες.  

Α.3. Υδραυλική µελέτη (κατηγορία 13) 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω απαιτείται η εκπόνηση υδραυλικής µελέτης για την διερευνήση των 
επιφανειακών απορροών και την προστασία του υπογείου υδροφορέα που θα γίνει µε απευθείας ανάθεση 
σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις υδραυλικές µελέτες (κατ. 13) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 
3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του 2007. Εκτίµηση απαιτούµενου χρόνου υδραυλικής µελέτης 15 
ανθρωποηµέρες.  



 

 

Β. Σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σύµφωνα µε την Εγκύκλιο  
οικ.109974 / 3106/ 22 - 10 – 2004 / ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης  Χώρων  Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης  Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω απαιτείται η εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης  που θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σε µελετητή κάτοχο πτυχίου στις περιβαλλοντικές  
(κατ. 27) σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ 2 του Ν. 3463/2006 και την εγκύκλιο 2 του 2007.  

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού µελετητικού αντικείµενου ορίζεται σε 50 ανθρωποηµέρες.  

 

 

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ -ΧΡΟΝΟΥ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΩΝ :   

Το αντικείµενο του Υποέργου 2 περιλαµβάνει την υλοποίηση της αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριµµάτων στη θέση Βόλτες, αφού πρώτα µεταφερθούν τα απορρίµµατα και των υπολοίπων 
τριών ΧΑ∆Α εκεί. Η υλοποίησή του προϋποθέτει την εκπόνηση και  έγκριση των µελετών του Υποέργου 1, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης και την έγκριση των αδειών 
αποκατάστασης όλων των ΧΑ∆Α. 
 
Ο προϋπολογισµός των απαιτούµενων εργασιών αποκατάστασης και προστασίας και ασθητικής 
αναβαθµισης των  ΧΑ∆Α  Οµαλών εκτιµάται σε 150.000€ (χωρίς ΦΠΑ) από την Υπηρεσία και  ο  καθαρός 
χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού φυσικού  αντικείµενου  σε  9  µήνες. 
 
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  
Το αντικείµενο του Υποέργου 1 περιλαµβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών για 
τα έργα αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. όπως περιγράφονται στον υποβληθέντα Φάκελο Έργου.  
Οι απαιτούµενες µελέτες για το εν λόγω έργο όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων αλλά  
και την Τελική έγκριση του Τεχνικού ∆ελτίου  είναι οι εξής:  
∆ύο (2) εγκεκριµένες θεωρηµένες και πλήρεις Μελέτες (ΤΜΠΑ και Οριστική Μελέτη), µε εξασφάλιση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Η υλοποίησή του θα πραγµατοποιηθεί µε µία Σύµβαση  σε εφαρµογή του άρθρου 209, παρ.3 του 

Ν.3463/06 (απ’ ευθείας ανάθεση)  σύµφωνα  µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο  στο  Πτυχίο της κύριας 

κατηγορίας  Υδραυλικό (Κατηγορία 13) σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ∆15/οικ/6655 –ΦΕΚ 743/5.5.2011   

ενδεικτικού κόστους ,όπως παρακάτω , και σε συνεργασία  µε  περιβαλλοντικό πτυχίο   

(Κατηγορίας 27).                                                                           

                                              

 

Υδραυλική 
Μελέτη ΓΕΝ 4Β 

Ηµεροµίσθιο 
επιστήµονα 
εµπειρίας 
από 10 έως 

20 έτη: 
450*τκ 1,219 450 548,55 22 12.068,10 1,00 12.068,10 



 

 

 

 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  προτείνει η παραπάνω µελέτη να γίνει από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου και ψηφίζει την 

πρότασή του. 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
                                     το άρθρο 209, παρ.3 του Ν.3463/06. 
                                     την υπ αριθµ. ∆15/οικ/6655 –ΦΕΚ 743/5.5.2011    
                                      
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
Εγκρίνει την  απ’ ευθείας ανάθεσης  της µελέτης του έργου: «Αποκατάσταση χώρων ΧΑ∆Α στην τέως 
κοινότητα Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς»,    σύµφωνα  µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο  της Πράξης, στο  
Πτυχίο της κύριας κατηγορίας  Υδραυλικό (Κατηγορία 13)     και σε συνεργασία  µε  περιβαλλοντικό πτυχίο   
(Κατηγορίας 27). Η Οικονοµική Επιτροπή θα προχωρήσει στην παραλαβή Προσφορών από µελετητές µε 
αντίστοιχα πτυχία και κατόπιν στην Οικονοµική Αξιολόγηση τους για την ανάδειξη Αναδόχου. 

 

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                                     Α∆Α: Β49ΘΩΕ5-ΧΧΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                                                                                                 
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.  27488/2011 διακήρυξης Α/ ∆ηµάρχου  

παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Αγίας Παρασκευής ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το  9ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης:  «Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.. 27488/2011 διακήρυξης Α/ ∆ηµάρχου για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Αγίας Παρασκευής ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου.» έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

  Η εταιρία Αντωνάτος – Γασπαρινάτος Ο.Ε   στην   οποία  κατακυρώθηκε,  σύµφωνα µε την 27488/2011  διακήρυξη  

και την 98/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   η  παραχώρηση απλής χρήσης  της παραλίας της Αγίας 

Παρασκευής της ∆.Ε Πυλάρου για θαλάσσια σπορ ,  µε την αριθ. 14908/12 αίτηση της καταγγέλλει την µίσθωση  για το 

2012 λόγω οικονοµικών δυσχερειών και παραδίδει το µίσθιο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παραπάνω διακήρυξης  «Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει 
οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η  εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Ο 
πλειοδότης κατά την υπογραφή της σύµβασης θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση 
λειτουργίας της θέσης» , επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 17  της διακήρυξης  



 

 

  «Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα 

βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα 

µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους.» 

 

Ζητείται από την  Οικονοµική Επιτροπή η κήρυξη έκπτωτης της παραπάνω εταιρίας και η κατάπτωση της υπ αρίθ. 

20305/2011 εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 150,00 υπέρ 

του ∆ήµου . 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για όλους τους πολίτες και απέχει της ψηφοφορίας.  

και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
                                       Τα άρθρα 14 & 17 της διακήρυξης. 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Κηρύττει έκπτωτη την  εταιρία  Αντωνάτος – Γασπαρινάτος Ο.Ε  από την παραλία Αγίας Παρασκευής για 

θαλάσσια σπορ . 

2. Εκπίπτει η υπ αρίθ. 20305/2011 εγγυητική  Επιστολή Καλή Εκτέλεση του  Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων της  παραπάνω εταιρίας  ποσού 150,00 υπέρ του ∆ήµου . 

3. Η εταιρία  Αντωνάτος – Γασπαρινάτος Ο.Ε  δεν µπορεί να συµµετέχει   στην επαναληπτική δηµοπρασία 

ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

 

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: Β49ΘΩΕ5-2ΚΩ                                                                       

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.. 27488/2011 διακήρυξης Α/ ∆ηµάρχου για την παραχώρηση 

απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην θέση Μούντα ∆.Ε Ελειού –Πρόννων . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το  

10 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  «Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.. 27488/2011 διακήρυξης Α/ 

∆ηµάρχου για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην θέση Μούντα ∆. Ε  Ελειού -Πρόννων.» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

  Η κ. Κασσιανή Σπηλιώτη    στην   οποία  κατακυρώθηκε,  σύµφωνα µε την 27488/2011  διακήρυξη  και την 98/2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   η  παραχώρηση απλής χρήσης  της παραλίας Μούντα της  ∆.Ε Ελειού – 

Πρόννων για τοποθέτηση ξαπλώστρων και οµπρελών  ,  µε την αριθ. 13373/12 αίτηση της καταγγέλλει την µίσθωση  

για το 2012 και παραδίδει το µίσθιο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παραπάνω διακήρυξης  «Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει 
οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η  εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Ο 
πλειοδότης κατά την υπογραφή της σύµβασης θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση 
λειτουργίας της θέσης» , επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 17  της διακήρυξης  
  «Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα 

βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα 

µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους.» 



 

 

 

Ζητείται από την  Οικονοµική Επιτροπή η κήρυξη έκπτωτης της κ. Κασσιανής Σπηλιώτη  και η κατάπτωση της υπ αρίθ. 

20267/2011 εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 150,00 υπέρ 

του ∆ήµου . 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για όλους τους πολίτες και απέχει της ψηφοφορίας.  

και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) και τα άρθρα 14 & 17 της 
διακήρυξης. 
 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Κηρύττει έκπτωτη την  κ. Κασσιανής Σπηλιώτη από την  παραλία  στην θέση Μούντα ∆. Ε  Ελειού -

Πρόννων για τοποθέτηση ξαπλώστρων και οµπρελών . 

      2. Εκπίπτει η υπ αρίθ. 20267/2011 εγγυητική  Επιστολή  του  Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων    

ποσού 400,00   υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η  κ. Κασσιανή Σπηλιώτη   δεν µπορεί να συµµετέχει   στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε 

οι εγγυητές τους. 

 

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                                          Α∆Α: Β49ΘΩΕ5-ΣΗΡ                                                                                             
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.. 27488/2011 διακήρυξης Α/ ∆ηµάρχου για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην θέση Κορώνι ∆.Ε Ελειού –Πρόννων . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το  

11 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  «Εφαρµογή των άρθρων 14 &17 της υπ αρίθ.. 27488/2011 διακήρυξης Α/ 

∆ηµάρχου για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην θέση Κορώνι  ∆. Ε  Ελειού -Πρόννων.» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  

 

1. Ο κ. Σπύρος Καρλής     στον   οποίο  κατακυρώθηκε,  σύµφωνα µε την 27488/2011  διακήρυξη  και την 98  /2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  η  παραχώρηση απλής χρήσης  της παραλίας στην θέση Κορώνι  της ∆.Ε 

Ελειού – Πρόννων για τοποθέτηση κινητής καντίνας ,  µε την αριθ. 14887/12 αίτηση του  καταγγέλλει την µίσθωση  για 

το 2012 . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παραπάνω διακήρυξης  «Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει 

οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η  εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Ο 

πλειοδότης κατά την υπογραφή της σύµβασης θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση 

λειτουργίας της θέσης»  



 

 

Ζητείται από την  Οικονοµική Επιτροπή η κήρυξη έκπτωτου  του κ. Σπύρου Καρλή από τη παραλία στο Κορώνι της ∆ Ε 

Ελειού –Πρόννων  και η κατάπτωση της υπ αρίθ. GRH086643  /2011 εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  της  

ALPHA BANK   ποσού 660,00 υπέρ του ∆ήµου 

Επισηµαίνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παραπάνω διακήρυξης : 
  Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα πλειοδοτήσουν  θα 

βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα 

µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επαναλαµβάνει την πάγια θέση του ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες 

για όλους τους πολίτες και απέχει της ψηφοφορίας.  

και αφού έλαβε υπόψη : το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) και τα άρθρα 14 & 17 της 
διακήρυξης. 
 
 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

2. Κηρύττει έκπτωτο  τον  κ. Σπυρίδωνα Καρλή από την  παραλία  στην θέση  Κορώνι ∆.Ε  Ελειού -

Πρόννων για τοποθέτηση κινητής καντίνας . 

      2. Εκπίπτει η υπ αρίθ. GRH086643/2011 Εγγυητική   Επιστολή καλής εκτέλεσης της  ALPHA BANK   

ποσού 660,00 υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η  κ. Σπυρίδων Καρλής   δεν µπορεί να συµµετέχει   στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι 

εγγυητές τους. 

 

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                                    Α∆Α : Β49ΙΩΕ5-8ΦΒ                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση των  Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο « Αποχέτευση ακαθάρτων ∆ ∆ 

Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην  Πρόεδρο της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ.  Ευρύκλεια Παπαδήµα   η οποία   εισηγούµενη   το  14 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 

«Έγκριση των  Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο « Αποχέτευση ακαθάρτων ∆ ∆ Πόρου ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής κατ αρχή  το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκδίκαση  

ένστασης για το παραπάνω έργο που έχει ως εξής: 

Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται  στην οδό Ριζοσπαστών (πρώην 
Ξενία)  στο Αργοστόλι σήµερα 04-05-2012 , και ώρα 11.00  π.µ., συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού, 
που ορίστηκε µε την υπ. αριθµ 7/2012 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
για το διαγωνισµό του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου«Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου«Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου«Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου----∆ήµου Κεφαλλονιάς», ∆ήµου Κεφαλλονιάς», ∆ήµου Κεφαλλονιάς», ∆ήµου Κεφαλλονιάς», 
αποτελούµενη από τους: 

 

ΠΑΡΟΝΕΣ 
1.Παπαδήµα –Χαϊτίδου Ευρύκλεια (Πρόεδρος )       
2. Παγουλάτο Λεωνίδα  - ηλεκτρολόγο µηχανικό 
3. Καλούρη Γεράσιµο –εκπρόσωπο Ε∆Ε 
4. Παρίση Αλέξανδρο –∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.Γασπαρινάτο Γεράσιµο –Μηχανολόγο Μηχανικό 
2.Τραυλό Σταύρο-εκπρόσωπο ΤΕΕ 
Αν και νοµίµως εκλήθησαν µε το υπ αριθµ 
16530/30-04-2012 έγγραφο της προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
 

 



 

 

 
Προκειµένου να εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά του πρακτικού  της  
Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου. 
Κατ αρχήν  αναγνώσθηκε η υπ αριθµ πρωτ  13950/11-4-2012 ένσταση της ΄΄Κ/Ξ ΣΤΑΘΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ –Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ ΄΄-ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΄΄ καθώς 
και η συµπληρωµατική της µε  αριθµ  πρωτ 14187 /17-04-2012 (ούσα εκπρόθεσµη). 
 Η επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  των παρισταµένων µελών της απεφάσισε οµόφωνααπεφάσισε οµόφωνααπεφάσισε οµόφωνααπεφάσισε οµόφωνα τα 
παρακάτω. 

1. Σχετικά µε τον 1ον λόγο που επικαλείται  η ανωτέρω κοινοπραξία  επισηµαίνουµε ότι  

συµπεριέλαβε στον υποβληθέντα φάκελο συµµετοχής της στον διαγωνισµό   ένα ιδιωτικό 

συµφωνητικό  σύστασης κοινοπραξίας  των Κώστα Καλτσούνη και της  ΕΕ ΄΄Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ-

Β.ΚΟΡ∆ΑΣ-Ν.ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΕ ΄΄ και  διακριτικό  τίτλο ΄΄ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ ΕΕ΄΄ προκειµένου η εν 

λόγω κοινοπραξία να ορισθεί ως υπεργολάβος της. Το  συµφωνητικό αυτό υπογράφεται από τον 

κ.Β.Βλασταρά ο οποίος φαίνεται να ενεργεί ως  νόµιµος εκπρόσωπος της ως άνω  ΕΕ πλην όµως 

στο φάκελο δικαιολογητικών δεν υπήρχαν σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα  από τα οποία να 

προκύπτει η νοµιµοποίηση του κ.Β.Βλασταρά να υπογράφει για λογαριασµό της ως άνω ΕΕ και 

να δεσµεύει αυτή µε την υπογραφή του.  

Το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας των Κ.Καλτσούνη και της ΕΕ µε την 

επωνυµία Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ – Β.ΚΟΡ∆ΑΣ-Ν.ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΕ δεν ορίζει ποιος είναι νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτής ή το αρµόδιο αποφασιστικό όργανό της οι δε δύο υπεύθυνες δηλώσεις που 

προσκοµίζονται περί αποδοχής της σύναψης της υπεργολαβίας υπογράφονται από 

κ.Κ.Καλτσούνη και την  Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ – Β.ΚΟΡ∆ΑΣ-Ν.ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΕ οι οποίοι λειτουργούν 

ως µέλη και όχι ως νόµιµοι εκπρόσωποι της  κοινοπραξίας, ώστε να µπορούν µε την υπογραφή 

τους να δεσµεύουν αυτούς. Κατά συνέπεια από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει έγκυρη δήλωση 

του υπεργολάβου προερχόµενη από πρόσωπο ή όργανο να δεσµεύσει αυτόν  µε την οποία 

αποδέχεται την σύναψη της υπεργολαβίας.   

Με την υπ αριθµ πρωτ.  13950/11-04-2012 εµπρόθεσµη ένσταση της ανωτέρω κοινοπραξίας                     

προσκοµίζεται για πρώτη φορά  το καταστατικό  της ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ ΕΕ χωρίς να συνοδεύεται   

από πιστοποιητικό µεταβολών το οποίο προσκοµίσθηκε µε την υπ αριθµ 14187/17/-4-2012  

συµπληρωµατική εκπρόθεσµη ένσταση της. Βεβαίως όλα τα προσκοµιζόµενα συµπληρωµατικά 

στοιχεία εµπρόθεσµα και εκπρόθεσµα δεν γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία 

και νοµοθεσία που απαγορεύει ρητώς την εκ των υστέρων του διαγωνισµού υποβολή  

οποιοδήποτε  νέων εγγράφων – στοιχείων.   

2. Σχετικά µε τον 2ον λόγο  η επιτροπή διαγωνισµού ποτέ δεν αρνήθηκε την χορήγηση 

φωτοαντιγράφων των δικαιολογητικών συµµετοχής των συνυποψήφιων της ενιστάµενης 

κοινοπραξίας. Η  τελευταία όµως αν και ενηµερώθηκε έγκαιρα δηλ την 06-04-2012  και ώρα 

14.48 πρώτη ηµέρα ανάρτησης του πρακτικού διαγωνισµού µε ΦΑΞ χωρίς αυτό να απαιτείται 

από τον νόµο  (συνηµµένη απόδειξη αποστολής ΦΑΞ) ουδέποτε απέστειλε νόµιµα διορισµένο 

εκπρόσωπο της για τον επιτόπιο έλεγχο  των  πρωτότυπων δικαιολογητικών  των άλλων 

εταιρειών η για την παραλαβή επικυρωµένων φωτοαντιγράφων  µε την καταβολή των 

αντιστοίχων εξόδων. όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 .1η της διακήρυξης. Επί πλέον κατά την 

ηµέρα και µετά το πέρας του διαγωνισµού ο νόµιµος εκπρόσωπος της διαγωνιζόµενης 

κοινοπραξίας ζήτησε από την επιτροπή διαγωνισµού πρόσβαση σε όλους τους φακέλους των 

διαγωνιζόµενων πράγµα που η επιτροπή του το επέτρεψε   όπως άλλωστε  είχε την υποχρέωση 

χωρίς να ζητήσει την λήψη φωτοαντιγράφων.   

Σηµειώνεται ότι η αναγραφή στην ένσταση της κοινοπραξίας ότι παρέλαβε το ΦΑΞ 

γνωστοποίησης του πρακτικού δηµοπρασίας την 9η -04-2012 είναι αναληθές και αποδεικνύεται 

από το συνηµµένο αποδεικτικό αποστολής ΦΑΞ.  

 



 

 

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων η επιτροπή η επιτροπή η επιτροπή η επιτροπή απορρίπτει εξ ολοκλήρου απορρίπτει εξ ολοκλήρου απορρίπτει εξ ολοκλήρου απορρίπτει εξ ολοκλήρου την υποβληθείσα την υποβληθείσα την υποβληθείσα την υποβληθείσα 

ένσταση καθώς και την συµπληρωµατική αυτής  ένσταση καθώς και την συµπληρωµατική αυτής  ένσταση καθώς και την συµπληρωµατική αυτής  ένσταση καθώς και την συµπληρωµατική αυτής      και εισηγείται την έγκαι εισηγείται την έγκαι εισηγείται την έγκαι εισηγείται την έγκριση του κριση του κριση του κριση του 

υποβληθέντος πρακτικού δηµοπρασίας ως έχει.υποβληθέντος πρακτικού δηµοπρασίας ως έχει.υποβληθέντος πρακτικού δηµοπρασίας ως έχει.υποβληθέντος πρακτικού δηµοπρασίας ως έχει.    

    

                  Τα µέλη της επιτροπής                                        
      

Παγουλάτος  Λεωνίδας    
Καλούρης  Γεράσιµος  
Παρίσης Αλέξανδρος  
 
 
    

Η πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

Παπαδήµα Ευρύκλεια 
Αρχιτέκτων µηχανικός        

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  Πρακτικό της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   του έργου: 
Αποχέτευση ακαθάρτων ∆ ∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει ως εξής:  

 

Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι 

σήµερα 14-2-2012, και ώρα 9:30 π.µ., συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού, που ορίστηκε µε την υπ. αριθµ 

7/2012 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  για το διαγωνισµό του έργου 

«Αποχέτευση Ακαθάρτων ∆∆ Πόρου-∆ήµου Κεφαλλονιάς», αποτελούµενη από τους: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.Παπαδήµα –Χαϊτίδου Ευρύκλεια (Πρόεδρος )       1. Φιλιππάτος  Όθωνας  
2. Παγουλάτος Λεωνίδας 
3. Καλούρης Γεράσιµος  
4. Παρίσης Αλέξανδρος  
5. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
6. Γασπαρινάτος Γεράσιµος  
Η Επιτροπή κατά τον οριζόµενο στην ∆ιακήρυξη χρόνο κάλεσε τους υποψήφιους διαγωνιζόµενους να 
καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους για τον διαγωνισµό του έργου.   
Στην Επιτροπή προσήλθαν και κατέθεσαν τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής και τους 

κλειστούς φακέλους των οικονοµικών προσφορών τους οι εξής διαγωνιζόµενοι, κατά σειρά προσέλευσης: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1 Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΤΕ  

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

3 Κ/Ξ ΄΄ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε.-Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ 

ΑΤΕ΄΄ - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

4 P & C DEVELOPMENT  

5 ΑΕΤΕΘ ΑΕ  

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 

7 ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ  

Η Επιτροπή κατά την παραλαβή καθεµιάς από τις παραπάνω προσφορές, προέβη στην αρίθµηση και 

µονογράφηση των φακέλων της κάθε προσφοράς, και εξέτασε την νοµιµοποίηση του προσώπου που την 

υπέβαλε. 

Στις 10:05 π.µ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη της παραλαβής των προσφορών καθώς 

δεν προσήλθε άλλος υποψήφιος διαγωνιζόµενος. 



 

 

Αφού έληξε ο χρόνος κατάθεσης προσφορών, διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

δύο ακόµα φάκελοι προσφοράς οι οποίοι όµως ήταν εκπρόθεσµοι από τις εταιρείες : 

1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ 

2. Κ/Ξ ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ- ΡΟΜΒΟΣ ΑΤΕ 

Οι φάκελοι των δύο αυτών εταιρειών δεν αποσφραγίστηκαν ως εκπρόθεσµοι . 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζοµένων, στον έλεγχο της 

βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ και των εγγυητικών επιστολών και στην µονογραφή των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των διαγωνιζόµενων. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζόµενων τις µονόγραψε 

τις έλεγξε και ανακοίνωσε τα επιµέρους στοιχεία τους στους διαγωνιζόµενους. Η Επιτροπή καταχώρησε 

στον κάτωθι πίνακα τις υποβληθείσες προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και έγινε ο έλεγχος οµαλότητας 

των προσφορών σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 6 του Ν. 3669/2008, τα αποτελέσµατα του οποίου 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως :   

 Πίνακας Κατάταξης µε βάση τις προσφορές  

   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 

1. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 

46,135 

2 
ΑΕΤΕΘ ΑΕ 

38,391 

3 

Κ/Ξ ΄΄ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε.-Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ΄΄ - 

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 38,220 

4 

Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΤΕ 34,865 

 

5 
P & C DEVELOPMENT 

33,378 

6 ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ 29,360 

7 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

28,086 

 

Ακολούθως η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας 

έλεγχε ενδελεχώς την έγκυρη συµµετοχή και το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό . 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής : 

• Για την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» µετά την εξέταση των δικαιολογητικών της παραπάνω 
εταιρείας η υποδεικνυόµενη υπεργολάβος εταιρεία «ΚΧ ΑΤΕ» δεν προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση 
για την ανάληψη της υπεργολαβίας σε περίπτωση που η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» αναδειχθεί 
ανάδοχος όπως απαιτείται σύµφωνα µε το 25.2 άρθρο της διακήρυξης.  
Ως εκ τούτου η προσφορά του παραπάνω υποψήφιου ανάδοχου θεωρείται µη αποδεκτή. 
Το µέλος της Επιτροπής Γασπαρινάτος Γεράσιµος θεωρεί την προσφορά αποδεκτή βάσει της 
Απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας «ΚΧ ΑΤΕ» και την υπεύθυνη δήλωση  

• Η εταιρεία ΑΕΤΕΘ ΑΕ µετά την εξέταση των δικαιολογητικών της η επιτροπή αποφάνθηκε 
οµόφωνα ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

• Η εταιρεία «κ/ξ ΄΄Παρασκευόπουλος Ε.-Β. Βλασταράς ΑΤΕ΄΄ -Στάθης Παρασκευόπουλος 
ΑΤΕ» µετά την εξέταση των δικαιολογητικών της παρατηρήθηκε ότι στα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά της δεν υπάρχει η νοµιµοποίηση του Β. Βλασταρά εκπροσώπου της εταιρείας «Β. 



 

 

Βλασταράς-Β. Κορδας-Ν. Λαζαρης ΕΕ» δ.τ. «Γεωτέκνων ΕΕ» να υπογράψει το ιδιωτικό 
συµφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας µε τον Καλτσούνη Κώστα για την συµµετοχή ως 
υπεργολάβοι στην ανωτέρω συµµετέχουσα εταιρεία και να υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση για 
την αποδοχή ποσοστού υπεργολαβίας που του αναλογεί. Ως εκ τούτου η προσφορά  της ανωτέρω 
κοινοπραξίας θεωρείται µη αποδεκτή .  

• Η εταιρεία «Ι. Μαρούλης ΑΤΕ» µετά την εξέταση των δικαιολογητικών της ευρέθη ότι η 
εργοληπτική επιχείρηση ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ η οποία ορίζεται ως υπεργολάβος της συµµετέχουσας 
εταιρείας, βάσει του 22182 πτυχίου της δεν κατέχει την ζητούµενη κατηγορία Η/Μ . Βάσει των 
ανωτέρω η προσφορά θεωρείται µη αποδεκτή .  

• Η εταιρεία «P&C Develompent»  µετά την εξέταση των δικαιολογητικών πληροί τις προδιαγραφές 
των απαιτήσεων της διακήρυξης ως εκ τούτου η προσφορά της θεωρείται αποδεκτή . 

• Η εταιρεία «ΘΕΚΑΤ» µετά την εξέταση των δικαιολογητικών πληροί τις προδιαγραφές των 
απαιτήσεων της διακήρυξης ως εκ τούτου η προσφορά της θεωρείται αποδεκτή . 

• Η εταιρεία «Γεώργιος Θεµ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» µετά την εξέταση των δικαιολογητικών πληροί 
τις προδιαγραφές των απαιτήσεων της διακήρυξης ως εκ τούτου η προσφορά της θεωρείται 
αποδεκτή . 

Κατόπιν η Πρόεδρος της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, απέστειλε στις 14-2-

2012 fax στις αντίστοιχες Τράπεζες και στα αντίστοιχα τµήµατα ΕΤΑΑ έγγραφα προκειµένου να γίνει 

έλεγχος γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο 17 µε αριθµ. πρωτ. ∆17ν/9/154/ΦΝ 437/21-9-2010 του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. . 

Η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής για τον διαγωνισµό του εν θέµατι έργου 

επιβεβαιώθηκε µε αντίστοιχα έγγραφα . 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά την 3-4-2012 µε την  εξής σύνθεση:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.Παπαδήµα –Χαϊτίδου Ευρύκλεια (Πρόεδρος )       1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος   
2. Παγουλάτος Λεωνίδας 
3. Καλούρης Γεράσιµος  
4. Παρίσης Αλέξανδρος  
5. Τραυλός Σταύρος  
6. Γασπαρινάτος Γεράσιµος  
Βάσει του ανωτέρω ελέγχου των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον διαγωνισµό εισηγείται κατά 
πλειοψηφία ως προσωρινός µειοδότης να ανακηρυχθεί η εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» µε ποσοστό 38,391 

Το µέλος της Επιτροπής Γασπαρινάτος Γεράσιµος µειοψηφώντας προτείνει ως προσωρινό 
µειοδότη την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 

 
Κατόπιν αυτών ολοκληρώνεται το Πρακτικό της Επιτροπής και λύεται η συνεδρίαση.   

 

Η πρόεδρος                                                               Τα µέλη  
                                                                            
                                                                       1.Παγουλάτος Λεωνίδας  
                            

Παπαδήµα - Χαϊτίδου Ευρύκλεια                         2. Καλούρης Γεράσιµος  
  
                                                                              4. Παρίσης Αλέξανδρος  
                                                                                
                                                                              5. Τραυλός Σταύρος 
                                                                              
                                                                              6. Γασπαρινάτος Γεράσιµος  
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί  στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά: 

και αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
τις παρ. 4 και 5 του άρθρ. 6 του Ν. 3669/2008,  

την εγκύκλιο 17 µε αριθµ. πρωτ. ∆17ν/9/154/ΦΝ 437/21-9-2010 του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. . 



 

 

υπ. αριθµ 7/2012 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,    

                                     
 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό Εκδίκασης της Ένστασης  του  έργου  « Αποχέτευση ακαθάρτων ∆ ∆ 

Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και απορρίπτει εξ ολοκλήρου την υποβληθείσα ένσταση καθώς και την 

συµπληρωµατική αυτής . 

2. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του  έργου  « Αποχέτευση ακαθάρτων ∆ ∆ 

Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και ανακηρύσσει ως µειοδότη την εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» µε ποσοστό 

έκπτωσης  38,391%. 

 

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                                              Α∆Α: Β49ΘΩΕ5-559 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                     
 
                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/ 2012 
 

ΘΕΜΑ :Εξέταση Ένστασης και Έγκριση του 3ου   Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία 

Τεχνικού Συµβούλου για το έργο: « Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα την 11η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             1. Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       2. Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος, κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  έδωσε τον λόγο στον  
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  επιλογής Τεχνικού Συµβούλου κ. Γεράσιµο Τσιούτσιο   ο οποίος   
εισηγούµενος   το  1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: Εξέταση Ένστασης και Έγκριση του 3ου  
Πρακτικού   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία Τεχνικού Συµβούλου για το έργο 
«Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι: 
 
Α.  την ένσταση  των συµπραττόντων γραφείων µελετών Ιωάννης Κουγιανός και Συνεργάτες Ε.Ε. 
DELPHI ENGINEERING – Ευάγγελος Καρράς του Κων/νου – Παναγιώτης Κούµουρας του Βασιλείου που 
αφορούσε την σύνταξη του Πρακτικού 3.  Το Πρακτικό 3 – στο οποίο αναφέρετε η ένσταση - συντάχθηκε 
αποκλειστικά και σύµφωνα µε το άρθρο 2.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς – Προσδιορισµός Αναδόχου 
και συγκεκριµένα την Παρ. 22.1.2 Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς. Η βαθµολογία αυτή ορίζεται απ’ 
τον τύπο UΟ.Π. = 100ΧΟ.Π. min/Ο.Π. και η βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε 
ποσοστό 25%. Ο τελικός Πίνακας Βαθµολόγησης Προσφορών που συντάχθηκε απ την Επιτροπή 
περιλαµβάνει ξεκάθαρα τις Οικονοµικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων, την χαµηλότερη 
προσφορά και τις συνολικές βαθµολογίες (Τεχνικής – Οικονοµικής), στοιχεία απ΄ τα οποία 
προκύπτει και το ζητούµενο δηλαδή  ο Ανάδοχος.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ήταν παρούσα στην έγκριση του προηγουµένου Πρακτικού 2 στο οποίο δεν 
κατατέθηκε καµία ένσταση παρόλο της βαρύνουσας σηµασίας που είχε για το τελικό αποτέλεσµα, δεν 



 

 

αρνήθηκε ποτέ την οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερώτηση και πολύ περισσότερο δεν απέκρυψε τίποτα 
όπως η ένσταση ισχυρίζεται, τόσο προς την Οικονοµική Επιτροπή όσο και προς τους ∆ιαγωνιζοµένους. 
Επισηµαίνεται τέλος ότι η εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3 προς την Οικονοµική Επιτροπή  
περιείχε πίνακα µε τους ∆ιαγωνιζοµένους, τα ποσοστά έκπτωσης τους καθώς και τις προσφορές τους σε 
ευρώ. Κατόπιν τούτων η ένσταση  των συµπραττόντων γραφείων µελετών «Ιωάννης Κουγιανός και 
Συνεργάτες Ε.Ε. DELPHI ENGINEERING – Ευάγγελος Καρράς του Κων/νου – Παναγιώτης Κούµουρας του 
Βασιλείου» περί του ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Τεχνικού Συµβούλου του έργου της Αποχέτευσης 
Πόρου ζητείται να απορριφθεί ως αβάσιµη και άνευ περιεχοµένου. 

 

Β. το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

που έχει ως εξής: 

Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας και µετά 

το στάδιο ελέγχου των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το Α.Π 

9140/12.03.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ της επιτροπής έγιναν δεκτά στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού όλα τα 

διαγωνιζόµενα σχήµατα. 

Μετά τα παραπάνω, εφόσον δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ, και σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 4.5 της Προκήρυξης του διαγωνισµού η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου σε δηµόσια 

συνεδρίαση (η οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόµενους µε την αριθµ. πρωτ. 13754/10-04-2012 

Πρόσκληση), την 23/04/2012 και ηµέρα ∆ευτέρα ώρα 10.30 π.µ. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των µελών της επιτροπής 

σύµφωνα µε την υπ' αρ. 16/ 2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν: 
 

 Μέλη Παρόντες Απόντες 
1. Tσιούτσιος Γεράσιµος 

Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος) Χ  

2. Παπαδήµα - Χαϊτίδου Ευρύκλεια 
(µέλος) Χ  

3. Κοσµάτος Γεράσιµος 
(µέλος) εκπρόσωπος του TEE Χ  

 

Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά τη διάρκεια της, η Επιτροπή 

αποσφράγισε τις Οικονοµικές Προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

παραδεκτές σε προηγούµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού ήτοι: 



 

 

 

A/A 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

1 Α. Ξενοφώντας Στελλίου 
Β. ∆ηµήτριος Εφραιµίδης 
Γ. Κανέλλη Αναστασάκη 

2 Α. Μαριλένα Φράγκου 
Β. Κωνσταντίνος Σταυράκης 
Γ. Παντελής Τζανακάκης 

3 (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Α. ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών 
Β. ∆ηµήτριος Τρούλλος 

4 Α. Ιωάννης Κουγιανός και συνεργάτες Ε.Ε 
Β. Ευάγγελος Καρράς 
Γ. Παναγιώτης Κούµουρας 

5 (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Α. ENVIROPLAN Α.Ε. 
B. Θεοφάνης Λώλος 
Γ. Βαρβάρα Λέκου 

6 Α. Παύλος Μπιζίµης 
Β. Μιχαήλ Παρασκευόπουλος 
Γ. Παναγιώτης Φάππας 

7 (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Α. Sigma Μελετών Α.Ε. 
B. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 
Γ. Γεώργιος Φράγκος 
∆. Νικόλαος Φράγκος 

 

Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανένας εκπρόσωπος των διαγωνιζοµένων. 

Από την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων προέκυψε ο ακόλουθος 

πίνακας βαθµολόγησης προσφορών: 

 

 



 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
U Τ.Π= 

(U1*B1+U2/B2)/0,75 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΠ min 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

U Ο.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
U = U.Τ.Π.* 75% + U Ο.Π. * 25% 

1 

Α. Ξενοφώντας Στελλίου 
Β. ∆ηµήτριος Εφραιµίδης 
Γ. Κανέλλη Αναστασάκη 84,36 

68 66,18 79,81 

2 

Α. Μαριλένα Φράγκου 
Β. Κωνσταντίνος Σταυράκης 
Γ. Παντελής Τζανακάκης 77,48 

65 69,23 75,42 

3 

(ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Α. ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών 
Β. ∆ηµήτριος Τρούλλος 71,84 

50 90,00 76,38 

4 

Α. Ιωάννης Κουγιανός και 
συνεργάτες Ε.Ε 
Β. Ευάγγελος Καρράς 
Γ. Παναγιώτης Κούµουρας 68,64 

45 100,00 76,48 

5 

(ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Α. ENVIROPLAN Α.Ε. 
B. Θεοφάνης Λώλος 
Γ. Βαρβάρα Λέκου 67,00 

50 90,00 72,75 

6 

Α. Παύλος Μπιζίµης 
Β. Μιχαήλ 
Παρασκευόπουλος 
Γ. Παναγιώτης Φάππας 90,92 

71 63,38 84,04 

7 

(ΣΥΜΠΡΑΞΗ ) 
Sigma Μελετών Α.Ε. 
B. Κωνσταντίνος 
Θεοδωρόπουλος 
Γ. Γεώργιος Φράγκος 
∆. Νικόλαος Φράγκος 70,56 

48 

45 

93,75 76,36 

 



 

 

∆εν διαπιστώθηκε λόγος αποκλεισµού για κάποιον από τους διαγωνιζόµενους σε σχέση µε το 
παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε την διακήρυξη. 

Με βάση τα παραπάνω και τα αναφερόµενα στην ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού, η Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικοτεχνική άποψη προσφορά είναι εκείνη 
που συγκεντρώνει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι η προσφορά του διαγωνιζόµενου  
µε την επωνυµία Παύλος Μπιζίµης, Μιχαήλ Παρασκευόπουλος και Παναγιώτης 
Φάππας. 

 

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

Η κ. Κατερίνα Κουταλά εκφράζει τον προβληµατισµό της και διερωτάται γιατί από τους επτά 
διαγωνιζόµενους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υπηρεσία του Τεχνικού 
Συµβούλου , αυτός που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει δώσει προσφορά 56.800,00  και αυτός 
που ενίσταται έχει προσφέρει 36.000,00 . 

Σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.3316/2005) οι Τεχνικές Προσφορές 
συγκεντρώνουν  το 75% της βαθµολογίας και το 25% λαµβάνουν οι οικονοµικές προσφορές, 
µε αυτόν τον τρόπο  ανάδοχος πάντα αναδεικνύεται  αυτός που έχει την υψηλότερη 
βαθµολογία στην Τεχνική Προσφορά και όχι αυτός που έχει δώσει την χαµηλότερη 
Οικονοµική Προσφορά. 

Επειδή πιστεύει ότι µε αυτόν τον τρόπο βαθµολόγησης διαστρεβλώνεται το αποτέλεσµα της 
∆ηµοπρασίας και δεν είναι υπέρ του ∆ήµου ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  σηµειώνει ότι η κείµενη νοµοθεσία για την βαθµολόγηση των 
προσφορών επικυρώνει την άποψη του ότι οι νοµοθέτες  στηρίζουν  τα συµφέροντα των 
εργολάβων και όχι το ∆ηµόσιο συµφέρον και  καταψηφίζει την εισήγηση.  

και αφού έλαβε υπόψη : 
 
 

1. Τον Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση  δηµοσίων   συµβάσεων εκπόνησης µελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 161 Α’), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 

3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.∆. και Υ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί προς εκτέλεση του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 

ερµηνεία του. 

2. Την λοιπή εφαρµοστέα νοµοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης 

3. Την ∆ιακήρυξη της Υπηρεσίας 

      4. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

                                     
 

                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Απορρίπτει την ένσταση των συµπραττόντων γραφείων µελετών Ιωάννης Κουγιανός 

και Συνεργάτες Ε.Ε. DELPHI ENGINEERING – Ευάγγελος Καρράς του Κων/νου – 

Παναγιώτης Κούµουρας του Βασιλείου και εγκρίνει ως έχει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την Υπηρεσία Τεχνικού Συµβούλου   του  έργου  « Αποχέτευση  Πόρου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς» που αναδεικνύει προσωρινό Ανάδοχο το µελετητικό σχήµα µε την 



 

 

επωνυµία «Παύλος Μπιζίµης, Μιχαήλ Παρασκευόπουλος και Παναγιώτης 

Φάππας».  

 

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:Β49ΙΩΕ5-Ψ1Β                                                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 / 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ :  Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής υπαλλήλων των  Κ.Ε. Π 
∆ήµου για το οικ. έτος 2012. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11 Μαίου  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. 17682 
/8-05-2011 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                                             1. Ζαπάντης Ανδρέας 
2. Κουταλά Αικατερίνη                                              2. Αυγουστάτου Αθηνά 
3. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
4. Γαλάτης Άγγελος 
5.Ματιάτος Σπυρίδωνας 
6. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
7. Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12 ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Σύσταση Πάγιας 

Προκαταβολής υπαλλήλων των  Κ.Ε. Π ∆ήµου για το οικ. έτος 2012. έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

Λαµβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν 3463/06  

 
1 .Ζητείται η έγκριση πάγιας προκαταβολής στους  παρακάτω  υπαλλήλους των 
Κ.Ε.Π του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την προµήθεια  παραβόλων δηµοσίου, 
χαρτοσήµων , µεγαρόσηµων κ.λ.π  µε σκοπό  την άµεση εξυπηρέτηση των 
πολιτών.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΣΟ      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΥΠΟΛΟΓΟΥ  Κ. Α 
      

   
800,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ     ΚΩΝ/ΝΟ  8251 

1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ  ΠΑΝΑΓΗ  8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.   ΕΡΙΣΟΥ ,  ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.  ΠΥΛΑΡΟΥ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 8251 
   
300.00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.  ΣΑΜΗΣ , ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ , ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 8251 
   
200,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,  ΛΑΛΗ ΑΘΗΝΑ 8251 

 
 
 
 
 
2. Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η  διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 8252  και 
τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» ποσού  3.500,00 € σύµφωνα µε τις 347- 348-349-
350-351-352 και 353 /2012 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας.  
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχουν καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού είδε τις διατάξεις:  
 

1) του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
 
       2)Του άρθρου 173 του ∆ Κ.Κ του Ν 3463/2006 
       
      3) τα άρθρα  2,  35  και 37 του Β.∆ 17-5/15-6-59  
 
    4) τις 347-  348- 349 -350 -351 -352 και 353/2012  προτάσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
                                           
 
                               ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει  την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση από Κ.Α  8251  µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή» ποσού 3.500,00 €. 
2. Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2012 µε 
διαχειριστές υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΣΟ      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΥΠΟΛΟΓΟΥ  Κ. Α 
      

   
800,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ     ΚΩΝ/ΝΟ  8251 

1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ  ΠΑΝΑΓΗ  8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.   ΕΡΙΣΟΥ ,  ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.  ΠΥΛΑΡΟΥ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 8251 
   
300.00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π.  ΣΑΜΗΣ , ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8251 
   
400,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ , ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 8251 
   
200,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Κ.Ε.Π. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,  ΛΑΛΗ ΑΘΗΝΑ 8251 

 
 
µε την υποχρέωση κατά την λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα 
παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν 
στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
Αφού αναγνώσθηκε 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 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Συζήτηση σε αίτηση του δικηγόρου κ. Ηλία Θεοδωράτου . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                               Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , o οποίoς    εισηγούµενος    το  13  ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση σε αίτηση του δικηγόρου κ. Ηλία Θεοδωράτου  έθεσε υπόψη της Επιτροπής   το 

ενηµερωτικό σηµείωµα του κ.Ηλία Θεοδωράτου ∆ικηγόρου ∆.Ν που έχει ως εξής:    

Σας ενηµερώνω ότι την 10.5.2012, ηµέρα Πέµπτη, συζητείται ενώπιον του ∆ιοικ Πρωτ Αργοστολίου η υπ’ αριθµ. 
125/5.3.2009 προσφυγή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στο 
Φισκάρδο Κεφαλληνίας κατά του ∆ήµου Ερίσου, Νοµού Κεφαλληνίας και της υπ’ αριθµ. 4/2009 αποφάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ανωτέρω ∆ήµου, µετά από αναβολή από τη δικάσιµο της 22.9.2011 που ζητήθηκε 
από την εταιρεία «Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ» κατά τη συζήτηση της υποθέσεως.  
Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής την 22.9.2011 παραστάθηκα ενώπιον του ∆ιοικ Πρωτ Αργοστολίου 
και έχω καταθέσει το από 22.9.2011 υπόµνηµα του ∆ήµου Αργοστολίου και τα σχετικά έγγραφα της υποθέσεως, 
καθώς και τα έξοδα παράστασης και την υπ’ αριθµ. J 43912/∆J 29969/22.9.2011 προείσπραξη δικηγορικής 
αµοιβής στο όνοµά µου, αντίγραφα των οποίων σας παρέδωσα, και έχω εκδώσει την υπ’ αριθµ. 711/1.10.2011 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ύψους 1.875 ευρώ µεικτά (1.500 ευρώ καθαρά + 375 ευρώ παρακράτηση 20%) 
και ΦΠΑ 23%, ύψους 431,25 ευρώ, ήτοι εν συνόλω 2.306,25 ευρώ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 148/12.9.2011 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου σας, τα οποία ουδέποτε µέχρι σήµερα µου έχετε καταβάλει 
λόγω τυπικών παραλείψεων που οφείλονται στο ∆ήµο σας, όπως βεβαιώνεται και µε την υπ’ αριθµ. 
81/14.12.2011 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Κεφαλονιάς και τις οποίες ουδέποτε 
µέχρι σήµερα διορθώσατε.     
Σηµειώνεται ότι για το λόγο αυτό έχω ασκήσει την υπ’ αριθµ. 76/12.1.2012 αγωγή κατά του ∆ήµου σας, την 
οποία σας έχω κοινοποιήσει µε την υπ’ αριθµ. 7593 Γ/18.1.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του 
Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς Γεράσιµου Τραυλού, η οποία συζητείται την 30.11.2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου 



 

 

Αθηνών.  
Εάν συνεπώς επιθυµείτε την παράστασή µου και στην µετ’ αναβολήν συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας 
«Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ» την 10.5.2012 ενώπιον του ∆ιοικΠρωτΑργοστολίου θα πρέπει το αργότερο µέχρι την 
7.5.2012 να µε έχετε ενηµερώσει γραπτώς (iliasth@otenet.gr) και να έχετε εξοφλήσει προς εµένα: α) την 
παραπάνω οφειλή σας, ύψους 2.306,25 ευρώ µεικτά µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας µε αντίστοιχη παραίτηση 
από µέρους µου της αγωγής που έχω καταθέσει κατά του ∆ήµου σας, β) επιπλέον ποσό 2.306,25 ευρώ µεικτά, 
διότι η αναβολή της υποθέσεως της εταιρείας «Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ» κατά τη δικάσιµο της 22.9.2011 δεν 
ζητήθηκε από εµένα, ούτε µε υπαιτιότητά µου, αλλά δόθηκε από το ∆ικαστήριο κατά την ηµέρα συζητήσεως της 
υποθέσεως, κατόπιν αιφνιδιαστικού αιτήµατος και χωρίς προειδοποίηση προς το ∆ήµο από την εταιρεία 
«Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ», όπως άλλωστε µπορεί να βεβαιώσει και η δικηγόρος του ∆ήµου σας κα 
Χριστοφοράτου, η οποία παραστάθηκε για άλλη υπόθεση κατά την ίδια δικάσιµο της 22.9.2011.  
Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει ο ∆ήµος σας να επιµεληθεί της δικαστικής παραστάσεώς του ενώπιον του 
∆ιοικ Πρωτ .Αργοστολίου κατά τη δικάσιµο της 10.5.2012. 
Παρακαλώ να ενηµερώσετε εγκαίρως τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σας. 
Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 -Ηλίας Π. Θεοδωράτος.- 
   
Στην συνέχεια  η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου  ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι τις 10/05/12 
ο ενάγων «εταιρία  Βανδώρος και ΣΙΑ ΟΕ» δεν εµφανίστηκε στο δικαστήριο και η δίκη έγινε ΕΡΗΜΗΝ και των 
δύο πλευρών κατά συνέπεια θα αποσυρθεί η αγωγή. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί  στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η κ. Κατερίνα Κουταλά παρατηρεί ότι, παρόλο που η Οικονοµική Επιτροπή έχει ορίσει δικηγόρους να 
παραστούν σε υποθέσεις του ∆ήµου µας , ελάχιστες από αυτές έχουν πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
καθοριστεί η αµοιβή τους για να εξοφληθούν. 

Προτείνει η αρµόδια υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καθοριστεί µε απόφαση του  ∆. Σ η 
αµοιβή του κ. Θεοδωράτου (δικαιολογητικό που έλειπε από το Χ. Ε και δεν Θεωρήθηκε από τον κ. Επίτροπο ) για 
να εξοφληθεί  σύµφωνα µε την 148/2011 απόφαση της Επιτροπής  και  την υπόθεση να  αναλάβει από δω και 
στο εξής η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Νίκη  Χριστοφοράτου . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι για την εκδικαζόµενη υπόθεση πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση  ο ∆ήµος 
και µε απόφασή του που θα τεθεί και στην Κ.Ε.∆.Ε να διαχωρίζει και να στηρίζει τις µικρές επιχειρήσεις 
επιβάλλοντας το τέλος ετησίως µόνο  στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες και οµίλους και ψηφίζει την πρότασή 
του. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει :Να γίνει επανυποβολή του Χ .Ε του κ. Ηλία Θεοδωράτου αφού 
συµπληρωθούν τα δικαιολογητικά που ορίζει η 81/14-12-2011 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Κεφαλληνίας  Επιτρόπου για την εξόφληση  του και την υπόθεση να  αναλάβει η κ. Νίκη Χριστοφοράτου Νοµική 
Σύµβουλος του  ∆ήµου. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

 
                                     
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Να γίνει επανυποβολή  από την Οικονοµική Υπηρεσία του Χρηµατικού  Εντάλµατος   του κ. Ηλία 
Θεοδωράτου αφού συµπληρωθούν τα δικαιολογητικά και οι ελλείψεις που αναφέρει  η 81/14-12-2011 
Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κεφαλληνίας  Επιτρόπου για την εξόφληση  του . 

2. Την  παραπάνω υπόθεση να  αναλάβει η κ. Νίκη Χριστοφοράτου Νοµική Σύµβουλος 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                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Α∆Α: Β49ΙΩΕ5-Λ∆Υ                                          
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ :  Oρισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για την καταβολή των 

ταχυδροµικών τελών ύδρευσης των δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον  

προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο    ο οποίος   εισηγούµενος   

το  3 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Oρισµός υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής για την 

καταβολή των ταχυδροµικών τελών ύδρευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής   τα παρακάτω: 

Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να διαθέσει πίστωση 10.000,00 Ευρώ για την έκδοση 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την πληρωµή των ταχυδροµικών τελών ύδρευσης .         
    Τα εντάλµατα  προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα µονίµων  δηµοτικών υπαλλήλων που 
καθίσταται και υπόλογοι,  οι  οποίοι  επί της τακτής προθεσµίας πρέπει να αποδώσουν  
λογαριασµό της διαχειρίσεως του Χρηµατικού Εντάλµατος. 
 Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του 
εντάλµατος προπληρωµής, και δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και πρέπει να 
λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 1 και 2 του Β.∆ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59  και µε δεδοµένο 
ότι πρέπει να προβούµε  στην έκδοση εντάλµατος προπληρωµής  για τα ταχυδροµικά τέλη  
σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε τη διάθεση πίστωσης , προκειµένου να  εξυπηρετούνται 
οι ∆ηµοτικές Ενότητες για την αποστολή των λογαριασµών ύδρευσης και εγγράφων, καθώς 
επίσης και τον ορισµό του υπολόγου. 
Το παραπάνω χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής θα εκδοθεί  στην υπόλογο υπάλληλο κ.   
Μαρία Παπαδάτου ποσού   10.000.00 € και µε απόδοση 11/8/2012. 



 

 

 

 

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

• 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 Α') 

•  το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

                                     
 

                           ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. ∆ιαθέτει πίστωση 10.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α 25.6312.02 του προϋπολογισµού 

έτους 2012 για την πληρωµή των ταχυδροµικών τελών ύδρευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

του ∆ήµου. 

2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα της µονίµου τακτικής 

υπαλλήλου  του ∆ήµου κ. Μαρίας Παπαδάτου ποσού 10.000,00. 

3. Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως την 11/08/2012. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 

 

 

                                                                          Α∆Α:Β49ΘΩΕ5-Ε5Λ                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77 / 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εργασιών του  έργου « Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης 

∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε Αργοστολίου». 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην   

εισηγήτρια του θέµατος κ. Ελένη  Μπενετάτου Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ,η οποία   εισηγούµενη    το  3 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας 

ανάθεση εργασιών του έργου Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε 

Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   τα παρακάτω: 

 
     ΘΕΜΑ :  « Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων 
                             ∆.Ε. Αργοστολίου »  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
 
Προς την Οικονοµική Επιτροπή  την δια  απευθείας ανάθεση , την εκτέλεση τoυ έργου  :  
 «Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου »  
 
Oι εργασίες θα γίνουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται  εντος του Εγκεκριµένου 
Σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ.  93 της ∆.Ε. Αργοστολίου του  ∆ήµου Κεφαλλονιας . 



 

 

 
Προβλέπεται να  γίνει επισκευή ανακαίνιση στο εσωτερικό του ∆ηµοτικού Καταστήµατος για 

την καλή και εύχρηστη λειτουργία του . 

Για το έργο θα χρειαστεί µόνο η κατασκευή και τοποθέτηση των ξυλουργικών δεν 

συµπεριλαµβάνετε η αγορά των ξύλων και όλων των αξεσουάρ των εργασιών. 

Για την ανακαίνιση του  ανωτέρου έργου που θα συµπεριλαµβάνει µόνο  κατασκευή και 

τοποθέτηση θα χρειαστεί  :  

1,-  Πέντε δροµικές πόρτες από σουηδική ξυλεία   

   To πλαίσιο και οι ταµπλάδες είναι  από κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

1α)∆υο πόρτες των WC  ∆ιαστάσεων 2.39Χ0.70  

Κόστος των δύο πορτών είναι :2χ200 ευρώ =                                             400,00 €   

1β) ∆υο πόρτες εισόδου µε τζάµι  ∆ιαστάσεων 2.39Χ0.90 . 

Κόστος των δύο πορτών µε µόνωση είναι 2χ500 ευρώ  =                        1000,00 €   
1γ) Πόρτα χρηµατοκιβωτίου   ∆ιαστάσεων 197χ87όστος της πόρτας  είναι : 1χ200 ευρώ   =                                                      

200,00 € 

2,- Κατασκευή και τοποθέτηση περιµετρικού πηχάκι στο  

ταβάνι της WC τρέχοντα µέτρα 12µµ  

 Κόστος  των 12 µµ χ15                                                                               = 180,00 € 

3.- Κατασκευή και τοποθέτηση επένδυσης από ΜDF  

του υπάρχοντος  σιδερένιου κασωµατος                :                                     = 200,00 € 

4.- Κατασκευή και τοποθέτηση 75 µέτρων πρεβαζιών 

 για τις πόρτες οµοίως υπαρχόντων   75µµχ3,00   :                                     = 225,00 € 

5.- Κατασκευή και τοποθέτηση περιµετρικού πηχάκι 

 τοίχου οµοίως υπαρχόντων   20µµχ10,00   :                                              = 200,00 € 

 6.- Κατασκευή και τοποθέτηση διακοσµητικού ξύλου 

 ∆ρυ άνωθεν µικρού Χρηµατοκιβωτίου   30χ1,85   :                                    = 225,00 € 

  7.- Κατασκευή και τοποθέτηση Τζαµογωνίες 

     πέριξ των τζαµιών των παραθύρων    3 ηµεροµισθ.χ60 €                   = 180,00 € 

8.- Αλλαγή κλειδαριών και µηχανισµών παραθύρων , 

     Τοποθέτηση πόµολων σε πόρτες και παράθυρα                                  = 100,00 € 

9- Μοντάρισµα επίπλων Μελαµίνης και Γραφείων                                       =150,00 € 

10- Κατασκευή και τοποθέτηση σοβατεπιού 

       15µµ στο τοίχο γυψοσανίδα                                                                  = 80,00 € 

  11,- Κατασκευή και τοποθέτηση 

  α) Ντουλάπα  β) ράφια γ) κλειδαριές ,  

   δ) φιλέτα παραθύρων ε) αποξήλωση ντουλαπιών κουζίνας  

   κατ αποκοπή                                                                                              = 500 € 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 3.640,00 €  

χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 4,477,20 €. µε Φ.Π.Α. 23% 

Για το έργο αυτό δεν απαιτείται µελέτη γιατί είναι έργο κάτω από 7219.36 ευρώ  (µε την 
διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87) και αφορά  
« Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου »  



 

 

 σύµφωνα µε το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του 
νόµου 2623/98 – άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού  
Εσωτερικών / 27/1/96 . Επίσης προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 
(κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
καθώς και η εγκύκλιος  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
 
Η χρηµατοδότηση  του Έργου θα καλυφθεί από    ΣΑΤΑ 12 

Αργοστόλι 04-05-2012  
                                                         
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                    Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
Ελένη Μπενετάτου                                               
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ                    

 

 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

Πρόκειται για έργα που  έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί τον ∆εκέµβριο του 2010 και αφορούν το 
κτίριο που στεγάζει το γραφείο του ∆ηµάρχου και υπηρεσίες του ∆ήµου που έχει πληρώσει ο 
Κεφαλλονίτικος Λαός µε 1.600.000,00 µε απόφαση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆ 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και προοριζόταν για Πολιτιστικό Κέντρο µια και είναι κτίριο 
ιδιαίτερου πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος . 

Αυτό το κτίριο η νέα ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλλονιάς το µετέτρεψε κατά το ήµισυ σε γραφείο 
∆ηµάρχου πριν αναλάβει  τα καθήκοντα του από  1-01-2011. Για τις εργασίες αυτές υπήρχε 
θυροκόλληση από την πολεοδοµία για αυθαίρετες εργασίες και είχε πάρει η ∆ηµοτική Αρχή 
προθεσµία για απολογία. 

Από τότε έως και σήµερα έχει περάσει ενάµισι χρόνος περίπου και η ∆ηµοτική Αρχή παρόλη 
την δέσµευση της δεν έχει ενηµερώσει για το θέµα ,αλλά και καµία υπηρεσία του κράτους δεν 
έχει δώσει συνέχεια στην υπόθεση για να µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα. 

Εν προκειµένω όσο αφορά το κόστος των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν τον ∆εκέµβριο 
του 2010 και είναι εµφανείς σε όλο τον λαό της Κεφαλλονιάς που είτε επισκέπτεται είτε 
περνάει εξωτερικά από το κτίριο και από ενηµέρωση από δηµοσιεύµατα των Μ.Μ.Ε του 
Ιανουαρίου του 2011 τεκµηριώνεται ότι τα έργα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν τώρα όπως 
εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία µε εντολή της ∆ηµοτικής Αρχής , αλλά απλώς γίνεται αυτό για 
να καλυφτεί το κόστος αυτών των µετατροπών. 

Αποδεικνύονται  έτσι τα εξής : 1. Ότι η αρµόδια  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
αλλά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου δεν είχε καµία ανάµιξη , συζήτηση και έλεγχο για τις 
εργασίες που έγιναν στο κτίριο τον ∆εκέµβριο του 2010 και υποτίθεται ότι αυτές θα γίνουν 
τώρα –πράγµα που είναι ψευδές- . 

2. Με βάση το δελτίο τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής την 1-01-2011 που εκδόθηκε από το 
γραφείο του ∆ηµάρχου στην παράγραφο 2 « Αναφορικά µε το κόστος των παρεµβάσεων και 
της αγοράς του εξοπλισµού : Η αναβάθµιση του ∆ηµαρχείου καθώς και τα έπιπλα που θα 
χρησιµοποιήσει ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς είναι εξολοκλήρου ∆ωρεά από τον ίδιο τον 
∆ήµαρχο , θα καλυφθούν όλα τα έξοδα από τον ίδιο και καµία επιβάρυνση δεν θα έχει ο 
∆ήµος µας από το παραπάνω κόστος…… 

3. Σχετικά µε τις διαδικασίες για την νοµιµότητας τους  : «εφόσον τα χρήµατα του γραφείου θα 
καταβληθούν προσωπικά από τον ∆ήµαρχο τότε καµία υπηρεσία και κανένα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο δεν θα κληθεί εκ των υστέρων να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη.» 

Το συνολικό ποσό των 13.462,35 πρέπει να το  προσθέσουµε στα 7.232,40 που έφερε η 
∆ηµοτική Αρχή πάλι για κάλυψη κλιµατιστικών στις 20-06-2011 για εργασίες που είχαν γίνει 
τον ∆εκέµβριο 2010 µας δίνουν ένα σύνολο 20.694,75 που καλείται σήµερα ο Κεφαλλονίτικος 
Λαός να τα πληρώσει όταν η ίδια η ∆ηµοτική Αρχή αυξάνει την φορολογία στους ∆ηµότες , 



 

 

έχει απλήρωτους τους εργαζόµενους στην ∆ιαδηµοτική επί πεντέµισι µήνες , στην «Βοήθεια 
στο Σπίτι» επί έξι µήνες και ελεύθερους επαγγελµατίες από ένα , τρία και τέσσερα χρόνια. 

Αυτή η πρακτική δεν είναι µια προσωπική επιλογή του ∆ηµάρχου , αλλά συνδέεται µε την 
γενικότερη κυβερνητική πολιτική που βάζει σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και του πολιτικού προσωπικού τους 

(όπως γίνεται µε το θέµα αυτό στην Κεφαλλονιά) στέλνοντας στον Καιάδα τον Λαό , τους 
εργαζοµένους και τις λαϊκές οικογένειες. 

Η πολιτική δεν είναι τα λόγια αλλά η πρακτική που παράγει συγκεκριµένα πολιτικά 
αποτελέσµατα. 

Εδώ φαίνεται η πολιτική ταύτιση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που ενώ µπροστά στις κάµερες και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάνουν 
ψεύτικες κοκοροµαχίες όταν φτάσουν στο ζήτηµα της ουσίας , δηλαδή την έγκριση δαπανών 
ψηφίζουν µαζί µε τον φυσικό τους σύµµαχο την ∆ηµοτική Αρχή. 

Γι αυτό καταγγέλλουµε το συγκεκριµένο γεγονός και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

 το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του νόµου 
2623/98 . 
το άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  
  την απόφαση υπουργού  Εσωτερικών / 27/1/96  
την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 (κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και 
άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
την  εγκύκλιο  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
Την υπ αρίθµ. 477/12 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας:  
                                     
 

                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει την Απευθείας ανάθεση εργασιών  του έργου: Εργασίες Συντήρησης –

Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆. Ε Αργοστολίου. 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 4.477,20 και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση από  Κ.Α 

10.7331.12 

3. Αναθέτει στην Εταιρεία Αφοί ∆ιακάτου Ο.Β.Ε.Ε την εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών αντί ποσού 4.477,20   µε Φ.Π.Α 

4. Τα έργο θα εκτελεστεί εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

5. 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                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                          
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 / 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εργασιών του  έργου « Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης 

∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε Αργοστολίου». 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην   

εισηγήτρια του θέµατος κ. Ελένη  Μπενετάτου Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ,η οποία   εισηγούµενη    το  4 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας 

ανάθεση εργασιών του έργου Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε 

Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   τα παρακάτω:    

     ΘΕΜΑ :  « Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων 
                             ∆.Ε. Αργοστολίου »    Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
 
Προς την Οικονοµική Επιτροπή  την δια  απευθείας ανάθεση , την εκτέλεση τoυ έργου  :  
 «Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου »  
 
Oι εργασίες θα γίνουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται εντος του Εγκεκριµένου 
Σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ.  93 της ∆.Ε. Αργοστολίου του  ∆ήµου Κεφαλλονιας . 
 
Προβλέπεται να  γίνουν  επισκευή ανακαίνιση των  εξωτερικών κουφωµάτων και  καγκέλων 

του  ∆ηµοτικού Καταστήµατος για την καλή και εύχρηστη λειτουργία του . 

Για το έργο θα χρειαστεί  να τριφτούν πολύ καλά όλα τα ξύλινα εξωτερικά κουφώµατα του 

κτιρίου τόσο τα εσωτερικά υαλοστάσια όσο και τα παντζούρια , στη συνεχεία πρέπει να 



 

 

στοκαρίσουν και να επιδιορθωθούν τα ανωτέρω και να στη συνέχεια να περαστούν  δυο χεριά 

µε το ίδιο υπάρχον χρώµα  το ίδιο θα γίνει και µε τα εξωτερικά κιγκλιδώµατα .     

   

Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 5.840,00 €  

χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 7.195,50 €. µε Φ.Π.Α. 23% 

Για το έργο αυτό δεν απαιτείται µελέτη γιατί είναι έργο κάτω από 7219.36 ευρώ  (µε την 
διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87) και αφορά  
« Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου »  
 σύµφωνα µε το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του 
νόµου 2623/98 – άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού  
Εσωτερικών / 27/1/96 . Επίσης προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 
(κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
καθώς και η εγκύκλιος  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
Η χρηµατοδότηση  του Έργου θα καλυφθεί από    ΣΑΤΑ 12 

Αργοστόλι 04-04-2012  
                                                         
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                    Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
Ελένη Μπενετάτου                                             
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                        ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ            
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί  στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

Πρόκειται για έργα που  έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί τον ∆εκέµβριο του 2010 και αφορούν το 
κτίριο που στεγάζει το γραφείο του ∆ηµάρχου και υπηρεσίες του ∆ήµου που έχει πληρώσει ο 
Κεφαλλονίτικος Λαός µε 1.600.000,00 µε απόφαση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆ 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και προοριζόταν για Πολιτιστικό Κέντρο µια και είναι κτίριο 
ιδιαίτερου πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος . 

Αυτό το κτίριο η νέα ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλλονιάς το µετέτρεψε κατά το ήµισυ σε γραφείο 
∆ηµάρχου πριν αναλάβει  τα καθήκοντα του από  1-01-2011. Για τις εργασίες αυτές υπήρχε 
θυροκόλληση από την πολεοδοµία για αυθαίρετες εργασίες και είχε πάρει η ∆ηµοτική Αρχή 
προθεσµία για απολογία. 

Από τότε έως και σήµερα έχει περάσει ενάµισι χρόνος περίπου και η ∆ηµοτική Αρχή παρόλη 
την δέσµευση της δεν έχει ενηµερώσει για το θέµα ,αλλά και καµία υπηρεσία του κράτους δεν 
έχει δώσει συνέχεια στην υπόθεση για να µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα. 

Εν προκειµένω όσο αφορά το κόστος των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν τον ∆εκέµβριο 
του 2010 και είναι εµφανείς σε όλο τον λαό της Κεφαλλονιάς που είτε επισκέπτεται είτε 
περνάει εξωτερικά από το κτίριο και από ενηµέρωση από δηµοσιεύµατα των Μ.Μ.Ε του 
Ιανουαρίου του 2011 τεκµηριώνεται ότι τα έργα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν τώρα όπως 
εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία µε εντολή της ∆ηµοτικής Αρχής , αλλά απλώς γίνεται αυτό για 
να καλυφτεί το κόστος αυτών των µετατροπών. 

Αποδεικνύονται  έτσι τα εξής : 1. Ότι η αρµόδια  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
αλλά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου δεν είχε καµία ανάµιξη , συζήτηση και έλεγχο για τις 
εργασίες που έγιναν στο κτίριο τον ∆εκέµβριο του 2010 και υποτίθεται ότι αυτές θα γίνουν 
τώρα –πράγµα που είναι ψευδές- . 

2. Με βάση το δελτίο τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής την 1-01-2011 που εκδόθηκε από το 
γραφείο του ∆ηµάρχου στην παράγραφο 2 « Αναφορικά µε το κόστος των παρεµβάσεων και 
της αγοράς του εξοπλισµού : Η αναβάθµιση του ∆ηµαρχείου καθώς και τα έπιπλα που θα 
χρησιµοποιήσει ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς είναι εξολοκλήρου ∆ωρεά από τον ίδιο τον 
∆ήµαρχο , θα καλυφθούν όλα τα έξοδα από τον ίδιο και καµία επιβάρυνση δεν θα έχει ο 
∆ήµος µας από το παραπάνω κόστος…… 



 

 

3. Σχετικά µε τις διαδικασίες για την νοµιµότητας τους  : «εφόσον τα χρήµατα του γραφείου θα 
καταβληθούν προσωπικά από τον ∆ήµαρχο τότε καµία υπηρεσία και κανένα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο δεν θα κληθεί εκ των υστέρων να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη.» 

Το συνολικό ποσό των 13.462,35 πρέπει να το  προσθέσουµε στα 7.232,40 που έφερε η 
∆ηµοτική Αρχή πάλι για κάλυψη κλιµατιστικών στις 20-06-2011 για εργασίες που είχαν γίνει 
τον ∆εκέµβριο 2010 µας δίνουν ένα σύνολο 20.694,75 που καλείται σήµερα ο Κεφαλλονίτικος 
Λαός να τα πληρώσει όταν η ίδια η ∆ηµοτική Αρχή αυξάνει την φορολογία στους ∆ηµότες , 
έχει απλήρωτους τους εργαζόµενους στην ∆ιαδηµοτική επί πεντέµισι µήνες , στην «Βοήθεια 
στο Σπίτι» επί έξι µήνες και ελεύθερους επαγγελµατίες από ένα , τρία και τέσσερα χρόνια. 

Αυτή η πρακτική δεν είναι µια προσωπική επιλογή του ∆ηµάρχου , αλλά συνδέεται µε την 
γενικότερη κυβερνητική πολιτική που βάζει σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και του πολιτικού προσωπικού τους 

(όπως γίνεται µε το θέµα αυτό στην Κεφαλλονιά) στέλνοντας στον Καιάδα τον Λαό , τους 
εργαζοµένους και τις λαϊκές οικογένειες. 

Η πολιτική δεν είναι τα λόγια αλλά η πρακτική που παράγει συγκεκριµένα πολιτικά 
αποτελέσµατα. 

Εδώ φαίνεται η πολιτική ταύτιση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που ενώ µπροστά στις κάµερες και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάνουν 
ψεύτικες κοκοροµαχίες όταν φτάσουν στο ζήτηµα της ουσίας , δηλαδή την έγκριση δαπανών 
ψηφίζουν µαζί µε τον φυσικό τους σύµµαχο την ∆ηµοτική Αρχή. 

Γι αυτό καταγγέλλουµε το συγκεκριµένο γεγονός και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

 το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του νόµου 
2623/98 . 
το άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  
  την απόφαση υπουργού  Εσωτερικών / 27/1/96  
την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 (κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και 
άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
την  εγκύκλιο  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
Την υπ αρίθµ. 477/12 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας:  
                                     
                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

6. Εγκρίνει την Απευθείας ανάθεση εργασιών  του έργου: Εργασίες Συντήρησης –

Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆. Ε Αργοστολίου. 

7. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.195,50 και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση από  Κ.Α 

10.7331.12 

8. Αναθέτει στoν κ. Γεώργιο Κοντογιάννη  την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αντί 

ποσού 7.195.50    µε Φ.Π.Α 

9. Τα έργο θα εκτελεστεί εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

10. 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                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                        Α∆Α: Β49ΘΩΕ5-Ν19 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
11  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79 / 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εργασιών του  έργου « Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης 

∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε Αργοστολίου». 

Στο Αργοστόλι σήµερα 11  η   Μαΐου  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  17682  /8 -05-2012 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                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                             Ζαπάντης Ανδρέας      
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      Αυγουστάτου Αθηνά 
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στην   

εισηγήτρια του θέµατος κ. Ελένη  Μπενετάτου Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ,η οποία   εισηγούµενη    το  5 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας 

ανάθεση εργασιών του έργου Εργασίες Συντήρησης –Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆.Ε 

Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής   τα παρακάτω:    

 
     ΘΕΜΑ :  « Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων 
                             ∆.Ε. Αργοστολίου » Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
 
Προς την Οικονοµική Επιτροπή  την δια  απευθείας ανάθεση  για την εκτέλεση τoυ έργου  :  
 « Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου 
»  
 
Οι εργασίες θα γίνουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται εντος του Εγκεκριµένου 
Σχεδίου  Αργοστολίου και στο Ο.Τ.  93  της ∆.Ε. Αργοστολίου του  ∆ήµου Κεφαλλονιας . 
 
Η µελέτη προβλέπει να γίνουν αποξηλώσεις –ανακαινίσεις  στο  Α Όροφο του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος  και οι εργασίες είναι οι εξής  : 
1,- Αποξήλωση πλακιδίων και σαθρών τµηµάτων σοβάδων , τοιχοποιίας στην κουζίνα και 
στον τοίχο του µπάνιου  και δαπέδου του Α όροφου του κτιρίου . 
2,- Επισκευή και σοβάντισµα τµηµάτων τοιχοποιίας και τοποθέτηση πλακιδίων . 



 

 

3,- Τοποθέτηση ποδιάς µαρµάρου εξόδου στην εξώπορτα της ταράτσας και επισκευή 
σοβάδων.  
4,- Τοποθέτηση σοβατεπί µαρµάρου  µήκους 12 µέτρων και εργασίες στοκαρίσµατος . 
5,- Επισκευή τοιχοποιίας της περιφράξεως του κτιρίου και επισκευή αποθηκευτικού χώρου 
του προαυλίου . 
6,- Καθαρισµός του χώρου από τα Μπάζα και αποµάκρυνση αυτών .  
7,- Αποξηλώσεις  και καθαρισµό µπαζών χώρου wc  , γραφείου και σοβάντισµα οροφής και 
τοίχου , κατασκευή δαπέδου  wc  ,  και  γραφείου από µπετό . Συντήρηση οπλισµού µε 
αντιδιαβρωτική κονία )(Αναστολέας διάβρωσης 3 κιλά sika), και χρήση 25 κιλών οιξοτροπικου 
κονιάµατος, για τα υποστυλώµατα και τους δοκούς .  
Καθ όλο τον χρόνο των εργασιών θα ακολουθει τις τεχνικές εντολές του επιβλέποντα 
µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου .  
 
Το κόστος των ανωτέρω εργασιών µε τα υλικά  είναι κατ αποκοπή. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 1,455,00 €  

χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 1.789,65 €. µε Φ.Π.Α. 23% 

 

Για το έργο αυτό δεν απαιτείται µελέτη γιατί είναι έργο κάτω από 7219.36 ευρώ  (µε την 
διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87) και αφορά  
« Εργασίες Συντήρησης – Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου »  
 σύµφωνα µε το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του 
νόµου 2623/98 – άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  σύµφωνα µε την απόφαση υπουργού  
Εσωτερικών / 27/1/96 . Επίσης προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 
(κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
καθώς και η εγκύκλιος  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
 
Η χρηµατοδότηση  του Έργου θα καλυφθεί από    ΣΑΤΑ 12 

Αργοστολί   04-05-2012  
                                                         
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                   Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    
Ελένη Μπενετάτου                                                
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                        ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ            
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί  στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

Πρόκειται για έργα που  έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί τον ∆εκέµβριο του 2010 και αφορούν το 
κτίριο που στεγάζει το γραφείο του ∆ηµάρχου και υπηρεσίες του ∆ήµου που έχει πληρώσει ο 
Κεφαλλονίτικος Λαός µε 1.600.000,00 µε απόφαση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆ 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και προοριζόταν για Πολιτιστικό Κέντρο µια και είναι κτίριο 
ιδιαίτερου πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος . 

Αυτό το κτίριο η νέα ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλλονιάς το µετέτρεψε κατά το ήµισυ σε γραφείο 
∆ηµάρχου πριν αναλάβει  τα καθήκοντα του από  1-01-2011. Για τις εργασίες αυτές υπήρχε 
θυροκόλληση από την πολεοδοµία για αυθαίρετες εργασίες και είχε πάρει η ∆ηµοτική Αρχή 
προθεσµία για απολογία. 

Από τότε έως και σήµερα έχει περάσει ενάµισι χρόνος περίπου και η ∆ηµοτική Αρχή παρόλη 
την δέσµευση της δεν έχει ενηµερώσει για το θέµα ,αλλά και καµία υπηρεσία του κράτους δεν 
έχει δώσει συνέχεια στην υπόθεση για να µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα. 

Εν προκειµένω όσο αφορά το κόστος των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν τον ∆εκέµβριο 
του 2010 και είναι εµφανείς σε όλο τον λαό της Κεφαλλονιάς που είτε επισκέπτεται είτε 
περνάει εξωτερικά από το κτίριο και από ενηµέρωση από δηµοσιεύµατα των Μ.Μ.Ε του 
Ιανουαρίου του 2011 τεκµηριώνεται ότι τα έργα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν τώρα όπως 



 

 

εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία µε εντολή της ∆ηµοτικής Αρχής , αλλά απλώς γίνεται αυτό για 
να καλυφτεί το κόστος αυτών των µετατροπών. 

Αποδεικνύονται  έτσι τα εξής : 1. Ότι η αρµόδια  Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
αλλά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου δεν είχε καµία ανάµιξη , συζήτηση και έλεγχο για τις 
εργασίες που έγιναν στο κτίριο τον ∆εκέµβριο του 2010 και υποτίθεται ότι αυτές θα γίνουν 
τώρα –πράγµα που είναι ψευδές- . 

2. Με βάση το δελτίο τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής την 1-01-2011 που εκδόθηκε από το 
γραφείο του ∆ηµάρχου στην παράγραφο 2 « Αναφορικά µε το κόστος των παρεµβάσεων και 
της αγοράς του εξοπλισµού : Η αναβάθµιση του ∆ηµαρχείου καθώς και τα έπιπλα που θα 
χρησιµοποιήσει ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς είναι εξολοκλήρου ∆ωρεά από τον ίδιο τον 
∆ήµαρχο , θα καλυφθούν όλα τα έξοδα από τον ίδιο και καµία επιβάρυνση δεν θα έχει ο 
∆ήµος µας από το παραπάνω κόστος…… 

3. Σχετικά µε τις διαδικασίες για την νοµιµότητας τους  : «εφόσον τα χρήµατα του γραφείου θα 
καταβληθούν προσωπικά από τον ∆ήµαρχο τότε καµία υπηρεσία και κανένα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο δεν θα κληθεί εκ των υστέρων να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη.» 

Το συνολικό ποσό των 13.462,35 πρέπει να το  προσθέσουµε στα 7.232,40 που έφερε η 
∆ηµοτική Αρχή πάλι για κάλυψη κλιµατιστικών στις 20-06-2011 για εργασίες που είχαν γίνει 
τον ∆εκέµβριο 2010 µας δίνουν ένα σύνολο 20.694,75 που καλείται σήµερα ο Κεφαλλονίτικος 
Λαός να τα πληρώσει όταν η ίδια η ∆ηµοτική Αρχή αυξάνει την φορολογία στους ∆ηµότες , 
έχει απλήρωτους τους εργαζόµενους στην ∆ιαδηµοτική επί πεντέµισι µήνες , στην «Βοήθεια 
στο Σπίτι» επί έξι µήνες και ελεύθερους επαγγελµατίες από ένα , τρία και τέσσερα χρόνια. 

Αυτή η πρακτική δεν είναι µια προσωπική επιλογή του ∆ηµάρχου , αλλά συνδέεται µε την 
γενικότερη κυβερνητική πολιτική που βάζει σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και του πολιτικού προσωπικού τους 

(όπως γίνεται µε το θέµα αυτό στην Κεφαλλονιά) στέλνοντας στον Καιάδα τον Λαό , τους 
εργαζοµένους και τις λαϊκές οικογένειες. 

Η πολιτική δεν είναι τα λόγια αλλά η πρακτική που παράγει συγκεκριµένα πολιτικά 
αποτελέσµατα. 

Εδώ φαίνεται η πολιτική ταύτιση των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που ενώ µπροστά στις κάµερες και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάνουν 
ψεύτικες κοκοροµαχίες όταν φτάσουν στο ζήτηµα της ουσίας , δηλαδή την έγκριση δαπανών 
ψηφίζουν µαζί µε τον φυσικό τους σύµµαχο την ∆ηµοτική Αρχή. 

Γι αυτό καταγγέλλουµε το συγκεκριµένο γεγονός και καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72 του Ν 3852/2010  

 το Π.∆. 229/1999  και εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆ 28/80 άρθρο 9 παρ 9  του νόµου 
2623/98 . 
το άρθρο 17 παρ. 1 του N2539/97  
  την απόφαση υπουργού  Εσωτερικών / 27/1/96  
την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 (κωδικοποίηση µε το Ν.3669/08 άρθρο 3 περιπ. γ και 
άρθρο 28 παρ.1 περ. ε 
την  εγκύκλιο  βάσει του άρθρου 83 παρ 1 του Ν.2362/1995.  
Την υπ αρίθµ. 476/12 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας:  
 
                                     
                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

11. Εγκρίνει την Απευθείας ανάθεση εργασιών  του έργου: Εργασίες Συντήρησης –

Ανακαίνισης ∆ηµοτικών Καταστηµάτων ∆. Ε Αργοστολίου. 

12. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.789,65  και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση από  Κ.Α 

10.7331.12 



 

 

13. Αναθέτει στoν κ. Νικόλαο Φραγκιά  την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αντί 

ποσού 1.789,65   µε Φ.Π.Α 

14. Τα έργο θα εκτελεστεί εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

15. 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 
 
 
 


