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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  11 ης  (Κατεπείγουσας  ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   14 η  Μαρτίου 2014 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    66 / 2014 

  

ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, 
τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από τον σεισµό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς» - Αριθ. ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α.Σ. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  14 η   Μαρτίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 13 .30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   10866 /14 -03 -2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά    (7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                                            ∆ηµήτριος Πυλαρινός                                                                                                
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                                                                Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                      
3. Ανδρέας  Ζαπάντης                                                                                                   Παπαδάτος  Νικόλαος  
4.  Άγγελος Γαλάτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5. Γεράσιµος Αποστολάτος                                                                                                                                                                                                                                         
6. Σπυρονικόλας Σολωµός   (αναπληρωµατικό Μέλος )                                                                                                                                                                                                                  
7. Σάββας Σαββαόγλου  
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το µοναδικό  
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από τον σεισµό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς» - Αριθ. ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α.Σ. 
έθεσε υπόψη τα παρακάτω:  

Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ 
εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας 
ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του 
Π.∆/τος 171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της 
παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική 
Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση της Κατεδάφιση 

κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από τον σεισµό της 26-01-2014, και 3-2-14 
στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» - σύµφωνα µε Αριθ. ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α.Σ.   

Το παραπάνω έγγραφο αφορά την κατεδάφιση  επικίνδυνα ετοιµόρροπου τριώροφου µε δώµα 
κτιρίου ιδιοκτησίας κ. Αραβαντινού Τζες Χαράλαµπου, Νικολάου και Αναστάσιου που βρίσκεται επί των 
οδών Κρασοπατέρα 35 και Αρετής εντός εγκεκριµένου σχεδίου Ληξουρίου. 

Σκοπός της κατεδάφισης είναι η άρση της επικινδυνότητας ετοιµόρροπου κτιρίου που 
προκλήθηκε από τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014. Το κτίριο έχει υποστεί 
σοβαρές ζηµιές µε πιθανή κατάρρευση επί του κεντρικού δρόµου του Ληξουρίου (έξοδος προς Κατωγή) 
και ήδη προκαλούνται κυκλοφοριακά προβλήµατα εντός της πόλης λόγω του κλεισίµατος της οδού στο 
συγκεκριµένο ύψος για λόγους ασφαλείας. 



Επιπροσθέτως σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. 1659/ΣΤ 10.2/28-02-2014 έγγραφο της ΥΑΣ προς τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς  αναφέρεται ότι «…φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τις όποιες συνέπειες έχει η µή 
άρση επικινδυνοτήτων σε σεισµόπληκτα κτήρια ή κατασκευές στη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου 
σας….». 
 Επιπροσθέτως σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ 28786/247/06-03-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου-∆υτ. Ελλάδος-Ιονίου «…καθίσταται σαφές ότι, η αρµοδιότητα για 
εργασίες κατεδάφισης που αφορούν κτίρια για τα οποία έχουν συνταχθεί αντίστοιχα πρωτόκολλα 
επικινδύνων οικοδοµών από την ΥΑΣ, αρµόδιος φορέας για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων είναι ο 
οικείος ∆ήµος …». 

Τέλος µετά και το  υπ αρίθµ. 368   /2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας 
σύµφωνα µε το οποίο Υποδεικνύεται να προβεί ο ∆ήµος στις απαιτούµενες ενέργειες για να διαφυλαχθεί 
η σωµατική ακεραιότητα των περίοικων  και να γίνει δυνατή η πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή , 
καλείται Η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του 
παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος.  
 Η µελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης 
ανέρχεται σε 35.000,00  Ευρώ.1 

 Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι  ο εργολήπτης δηµοσίων έργων κ Κων/νος 
Μουρίκης του Παναγιώτη  που εδρεύει στην Ελευσίνα –Περικλέους 52 Αθήνα  µε  ΑΦΜ: 024033431, 
∆ΟΥ: Αθηνών  ,  η αµοιβή του οποίου  (καθαρή αξία χωρίς το Φ. Π. Α. 23% ποσού 28.455,28€), κατά 
την προσφορά του , ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00  €. Το ποσό είναι µέσα σε λογικά πλαίσια και η 
εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη.  
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 

του ∆ήµου, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον κ. Κων/νο  Μουρίκη , µε βάση την προσφορά του.   
Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει  ότι τα ποσά που έχουν εγκριθεί δεν καλύπτουν τις ανάγκες για την 
αποκατάσταση των ζηµιών  ,την κατεδάφιση και το άνοιγµα του οδικού δικτύου . 
και έλαβε υπόψη της:  

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 70.7422.01  του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του 
∆ήµου  

• Την από 13-03-2014  θεωρηµένη σχετική µελέτη   
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του κ Κων/νου Μουρίκη  του Παναγιώτη  που εδρεύει στην Ελευσίνα –

Περικλέους 52 Αθήνα  µε  ΑΦΜ: 024033431, ∆ΟΥ: Αθηνών  . η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
28.455,28 ευρώ (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. 23% ποσού  35.000,00  €.  

• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. 
Πρωτ. 26932/31-5-2007)  

• τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι 
οποίες   
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 

του ∆ήµου.  
Το υπ αρίθµ. 368   /2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας. 
Την 427/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. 
Την 64/2014 οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ  

 
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 35.000,00  και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  
70.7422.01   και τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη 
από τον σεισµό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ιδιοκτήτης  Αραβαντινός 
Τζες Χαράλαµπος Νικόλαος και Αναστάσιος στη θέση οδός Κραοπατέρα 35 και Αρετής - Αριθ. 
ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α..Σ» 

2. Αναθέτει απ’ ευθείας στον κ. Κων/νο Μουρίκη  του Παναγιώτη  που εδρεύει στην Ελευσίνα –
Περικλέους 52 Αθήνα  µε  ΑΦΜ: 024033431, ∆ΟΥ: Αθηνών  µε Α.Μ.Μ  5257την   απ’ ευθείας 
ανάθεση της Κατεδάφισης κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη 
από τον σεισµό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» - Αριθ. ΠΑΕΕΚ 

                                                 
 



1616/2/13-2-14 Υ.Α.Σ.  λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από τους πρόσφατους 
σεισµούς της 26 ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου το Νησί µας .  

3. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 35.000,00   Ευρώ µε Φ.Π.Α  
4. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης αφορά το χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης. 
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 1.422,76  ευρώ, η οποία πρέπει να κατατεθεί µε την 

υπογραφή της σύµβασης.   
6. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύµβασης.  

              Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
    
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 

 


