
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                            Α∆Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  

                     Προϋπολογισµού 2012. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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  εννιά  (9) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 

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 : 

 



 

 

 

 
Ρ.ΕΚΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

478 11/05/2012 1.230,00 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων  10.6261.09 13.770,00
479 11/05/2012 365,31 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00.6116 2.134,69
480 11/05/2012 380,04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ασανσερ) 15. 6264 2.619,96

481 11/05/2012 40.030,24 
Σύµβαση εκτέλεσης συµπληρωµατικής αστικής συγκοινωνίας 
από το ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας 00.6736.10 79.969,24

482 16/05/2012 7.710,76 
Κατασκευή κλιµακοστασίου Γυµνασίου - Λυκείου Κεραµειών - 
Αρχ/κή µελέτη 70.7411.28 0,00

486 18/05/2012 4.093,32 
Μελέτη διαµόρφωσης παραλιακής ζώνης στη θέση 
Λαχαναγορά 30.7412.76 0,00

487 18/05/2012 129,12 Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. έξοδα ακινήτων  10. 6312 9.870,88

488 18/05/2012 1.373,91 
Επισκευή βελτίωση ∆ηµοτικού καταστήµατος Τρωιαννάτων 
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 30.7331.06 1.126,91

490 22/05/2012 140,22 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  (ΚΗΙ 8943 ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 25. 6671 3.004,22

491 22/05/2012 107,00 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5884 ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 25. 6671 3.004,22

492 22/05/2012 389,36 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  (ΚΗΥ 5866 ∆.Ε. ΑΡΓ/ΛΙΟΥ) 25. 6671 3.004,22

493 22/05/2012 2.500,00 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (ΚΗΥ 5884 ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ) 25. 6671 3.004,22

494 22/05/2012 484,62 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 8.231,26
495 22/05/2012 54,12 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 8.132,26

496 22/05/2012 7.235,24 
Οριοθέτηση Αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΛΥΓΙΑ-ΛΙΜΝΙΟΝΙ 
και καταγραφή αυθαιρέτων κατασκευών ∆.Α  (ΣΑΤΑ ΠΟΕ ) 30.7413.37 549,76

497 22/05/2012 8.139,71 
Συµπληρωµατικές τοπογραφικές εργασίες επανακαθορισµού 
ζώνης παραλίας Λυγιάς ∆∆ Φάρσων (ΣΑΤΑ 2010) 30.7413.13 0,00

507 23/05/2012 7.134,00 
Ανακαίνιση και ελαιοχρωµατισµός ∆ηµοτικής εκκλησίας 
∆ραπάνου 45.7331.01 0,00

508 23/05/2012 17.220,00 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού - Στήριξη εφαρµογής 
διπλογραφικού συστήµατος 10.6266.00 7.280,00

509 24/05/2012 971,95 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10. 6643 703,50
510 24/05/2012 14.925,45 Κατασκευή οδών Υδρας & Ψαρών (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 30.7312.48 47.149,00
512 24/05/2012 227,55 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10. 6463 8.003,71
513 24/05/2012 4.940,00 Λοιπά έξοδα τρίτων{Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών ∆ήµου} 10. 6162 15.060,00
514 24/05/2012 1.671,57 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (ΚΗΙ 4935 ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 25. 6671 1.332,65
516 28/05/2012 1.214,01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  (ΚΗΥ 5864 ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ)  25. 6671 118,64

517 28/05/2012 1.000,00 
Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων (Αυγερινού 
Αικατερίνη) 8251 100.500,00

518 28/05/2012 4.172,78 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου. 30.7333.60 627,22

519 28/05/2012 7.995,00 
Μελέτη αποκατάστασης χώρων ΧΑ∆Α τέως κοινότητας 
Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 25.6262.07 22.005,00

520 28/05/2012 5.000,00 Ένταλµα Προπληρωµής για έλεγχο αυτ/των ∆ήµου από ΚΤΕΟ 20. 6323 3.396,00

521 28/05/2012 11.009,00 
Εξώδικος συµβιβασµός, ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων  00. 6492 0,00

522 28/05/2012 45.000,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (πρωτοβάθµια) 70.6711.02 2.900,00
523 28/05/2012 41.200,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (∆ευτεροβάθµια) 70.6711.02 2.900,00
524 28/05/2012 3.690,00 Στατική Μελέτη Νηπιαγωγείου Μεταξάτων  (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 70.7411.22 888,64



525 28/05/2012 4.206,60 
Επικαιροποίηση στατικής µελέτης "Προσθήκη κατ' επέκταση Α΄ 
∆ηµοτικού σχολείου Αργοστολίου"  -ΣΑΤΑ 70.7411.27 0,00

526 29/05/2012 114,65 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (ΚΕΖ 2569 ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 25. 6671 3,99

527 29/05/2012 738,00 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 15.984,38
528 29/05/2012 781,06 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10. 6462 15.203,32

529 29/05/2012 553,50 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρµογών  λειτουργίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο -
Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 10.6266.02 23.446,50

530 29/05/2012 43,05 

Τεχνική  Υποστήριξη εφαρµογών  λειτουργίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (µισθοδοσία - ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο -
Πρωτόκολλο κ.λ.π.) 10.6266.02 23.403,45

531 29/05/2012 76.000,00 Πάγια προκαταβολή Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 8251 24.500,00
532 29/05/2012 5.439,06 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (ΚΗΙ 8903 ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6671 40.613,13

533 29/05/2012 2.214,00 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8903 ∆.Ε 
ΠΑΛΙΚΗΣ) 20. 6263 64.293,13

534 29/05/2012 3.350,27 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (Μ.Ε. 52315 ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ) 20. 6671 37.262,86

535 29/05/2012 1.045,50 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων   (Μ.Ε. 52315 ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ)  20. 6263 63.247,63

536 29/05/2012 676,50 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΥ 5864 ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ) 20. 6263 62.571,13

537 29/05/2012 675,50 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 4935 ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6263 61.895,63

538 29/05/2012 200,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (ΚΗΙ 8939) 20. 6263 61.695,63
539 29/05/2012 3.929,85 Εξοπλισµός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας  70.7135.18 16.070,15
540 29/05/2012 3.012,50 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 24.066,25
541 29/05/2012 3.006,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 70. 6662 21.060,25
542 29/05/2012 3.052,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.6682.03 1.484,35

543 29/05/2012 2.794,00 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας  20.6662.01 7.206,00

544 29/05/2012 363,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 14.386,10

545 29/05/2012 372,40 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 6.122,97

546 29/05/2012 289,00 
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για 
λειτουργία κυλικείου παρταλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 70.6699.04 14.711,00

547 29/05/2012 1.342,78 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 4.780,19

548 29/5/2012 2.460,00 
Συντήρηση-επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτηρίων 10.6261.06 16.494,50

549 29/5/2012 1.845,00 
Συντήρηση-επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(θέρµανση σχολείων κ.λ.π.) 70. 6262 14.809,40

550 29/5/2012 528,90 
Συντήρηση-επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(θέρµανση σχολείων κ.λ.π.) 70. 6262 14.280,50

551 30/05/2012 7.541,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας  Πλατύ Γιαλού  ( Ξαπλώστρες 
, Οµπρέλες )  70.7135.15 7.459,00

552 30/05/2012 7.242,84 
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία - 
Επιχορηγήσεις εθελοντικών οµάδων Πυροπροστασίας 00.6734 22.757,10

 
 
 
 
 
 

      



553 30/05/2012 1.845,00 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων  70.7412.07 8.155,00 

554 30/05/2012 495,00 
Συντήρηση -  ανακαίνιση  σπηλαίων ∆ρογκαράτης 
- Μελισάνης (συντήρηση πλοϊµότητας σκαφών) 70.6261.04 23.505,00 

555 30/05/2012 4.980,00 
Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. 
ΣΑΜΗΣ) 30.7323.01 65.230,00 

556 30/05/2012 4.950,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων 30.7323.01 75.070,00 

557 30/05/2012 4.900,00 
Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. 
ΣΑΜΗΣ) 30.7323.01 65.230,00 

558 30/05/2012 4.940,00 
Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων (∆.Ε. 
ΣΑΜΗΣ) 30.7323.01 65.230,00 

559 30/05/2012 24.000,00 
Εργασίες  Λειτουργίας Αγκυροβολίου Τουριστικών 
Σκαφών Αγίας Ευφηµίας  70.6162.07 0,00 

560 30/05/2012 73.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 20. 6641 242.181,72 

561 30/05/2012 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ) 20. 6641 237.181,72 

562 30/05/2012 24.000,00 Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου 70.6162.04 0,00 

563 30/05/2012 2.400,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου  για 
στείρωση αδέσποτων   σκύλων ) 70.6162.09 5.600,00 

564 30/05/2012 1.600,00 Κλάδεµα δέντρων 20.7336.14 22.400,00 
565 30/05/2012 4.907,70 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 10.092,30 
566 30/05/2012 1.213,08 Έπιπλα σκεύη 10. 7133 8.245,92 

567 30/05/2012 4.613,73 

Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων  (ΣΑΤΑ  
2012 ) 10.7331.05 19.386,27 

568 30/05/2012 6.789,60 

Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων  (ΣΑΤΑ  
2012 ) 10.7331.05 12.596,67 

569 30/05/2012 4.243,50 
Εργασίες  συντήρησης -ανακαίνισης  ∆ηµοτικών 
Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012 ) 10.7331.12 2.294,15 

570 30/05/2012 2.829,00 

Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών Κτιρίων  (ΣΑΤΑ  
2012 ) 10.7331.05 9.767,67 

571 30/05/2012 2.275,50 
Εργασίες  συντήρησης -ανακαίνισης  ∆ηµοτικών 
Καταστηµάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ 2012 ) 10.7331.12 18,65 

581 30/05/2012 289,21 Ασφάλιστρα µηχ/των – τεχνικών εγκαταστάσεων 20. 6252 7.710,79 
573 30/05/2012 4.799,84 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 10.200,16 
574 30/05/2012 4.800,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 5.400,16 

575 30/05/2012 4.798,25 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10. 6662 3.636,65 

576 30/05/2012 3.000,00 Προµήθεια σκυλοτροφής 70.6654.01 6.054,00 
577 30/05/2012 1.476,00 Συντήρηση παιδικών χαρών 35.7332.01 18.524,00 
578 30/05/2012 5.000,00 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων 20.7336.18 10.100,00 
579 30/05/2012 4.900,00 Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων 20.7336.18 10.100,00 
580 30/05/2012 803,00 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 20. 6253 12.552,00 



 
 
 
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 : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός οφειλών του ∆ήµου για 
τις οποίες ενώ  η κατεύθυνση του ∆ηµοσίου γενικά αλλά και ειδικότερα του ∆ήµου είναι να 
γίνεται συστηµατική προσπάθεια για την εξόφλησή τους ,στην πραγµατικότητα αυτό δεν 
υλοποιείται και  βάζει το ερώτηµα µε ποια λογική επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι οφειλές 
που έχουν εξοφληθεί. 
∆ηλώνει ΄ότι ψηφίζει µόνο τις πιστώσεις που αφορούν διαγωνισµούς –παρελθόντα έτη- πάγια 
προκαταβολή Προέδρων – Επιχορηγήσεις για πυρασφάλεια και τις πιστώσεις για την  
ναυαγοσωστική κάλυψη. 
Η κ. Κατερίνα Κουταλά  ψηφίζει τις ίδιες δαπάνες µε τον κ. Ζαπάντη. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι : Μέσα από τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων   
της Οικονοµικής Υπηρεσίας φαίνεται ουσιαστικά η πολιτική που χαράζει και υλοποιεί η 
∆ηµοτική Αρχή που είναι στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής όπως π.χ το 
ζήτηµα του Μύρτου και της Αγίας Ευφηµίας που επανέρχεται πάλι το σύστηµα της 
Επαγγελµατικής ∆απάνης ,ενώ η ίδια ∆ηµοτική Αρχή έχει οµολογήσει ότι είναι ένα σύστηµα 
άδικο προς τους εργαζόµενους  , έφ όσον υποβαθµίζει την δουλεία τους και την αξιοπρέπειά 
τους και κάποιοι είναι ακόµη απλήρωτοι , χωρίς συγκεκριµένο ωράριο εργασίας ,δηλαδή , 
πλήρης εκµετάλλευση λόγω της άµεσης ανάγκης τους για µια  δουλειά .  
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν 
προσλήψεις,  αλλά ουσιαστικά ο σκοπός είναι να δοθούν σε ιδιώτες µια σειρά από υπηρεσίες 
του ∆ήµου όπως ναυαγοσώστες – Μύρτος – Αγία Ευφηµία. 
Αναφέρει επίσης ότι για τους ναυαγοσώστες , πιστεύει ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό επειδή 
αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους λουόµενους και τους 
τουρίστες  και δεν µπορεί να ανατεθούν  σε ιδιώτη και µάλιστα σε ένα  άτοµο όλες οι 
παραλίες, χωρίς να έχει εξειδικευµένο προσωπικό. 
Επίσης σαν µεσάζοντας θα θελήσει να βγάλει επί πλέον κέρδη µε αποτέλεσµα  η αµοιβή των 
εργαζοµένων να είναι ελάχιστη µε εξαντλητικά  ωράρια εργασίας και η παροχή υπηρεσιών θα 
είναι εις βάρος την ασφάλειας των λουοµένων. 
Καταλήγοντας πιστεύει ότι  η παροχή υπηρεσιών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των 
παραλιών πρέπει να εκτελείται από τον ∆ήµο. 
Ψηφίζει τις προτάσεις: 479-492-495- 512-517-520-522-523-527-528-531-552-560  , επίσης 
τις προτάσεις για την προµήθεια ανταλλακτικών και καταψηφίζει 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. 

582 30/05/2012 1.652,37 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10. 6253 
583 30/05/2012 1.968,00 Λοιπές δαπάνες ∆ηµοσίων σχέσεων(ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ) 00.6434.00 
584 30/05/2012 67.097,00 Προµήθεια ελαστικών αυτ/των και µηχ/των 20.6673 
585 30/05/2012 16.071,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20.6671 
586 30/05/2012 431,00 Συντήρηση παιδικών χαρών 35.7332.01 
587 30/05/2012 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων ∆.Ε Αργοστολίου. 30.7323.01 
588 30/05/2012 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόµων ∆.Ε Αργοστολίου. 30.7323.01 
589 31/05/2012 16.359,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε Αργοστολίου 70.6162.16 
590 31/05/2012 24.535,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε  Παλικής 70.6162.17 
591 31/05/2012 16.359,00  Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε Πυλάρου  70.6162.18 
592 31/05/2012 8.179,50 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε Σάµης 70.6162.19 
593 31/05/2012 16.359,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε  Ελειού- Πρόννων. 70.6162.20 
594 31/05/2012 32.718,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παρταλιών ∆.Ε Λειβαθούς 70.6162.21 



  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

  7) τις  προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  

 

                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 
 

Εγκρίνει ως έχουν τις      παραπάνω  δαπάνες      και  διαθέτει  τις     ανάλογες       πιστώσεις     
σε βάρος των  αντιστοίχων    κωδίκων      εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 . 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/ 2012 
 

 

   ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση του έργου : Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

                στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου. 

 
 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ανδρέας Ζαπάντης 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο 
στον προϊστάµενο του τµήµατος Α των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγή ∆ελακά  ο οποίος   
εισηγούµενος  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση του έργου : Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 

Υποβάλλονται συνηµµένα η Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή εργασιών για τη βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή οδό του Ληξουρίου µε την αποµάκρυνση ραµπών 

από σκυρόδεµα καθώς και το υπ’ αριθµ. 50799/12.03.12 έγγραφο της Υπηρεσίας µας σχετικό 

µε το αντίστοιχο αίτηµα. 

Ως συντάχθηκε από τον κ. Ευάγγελο Κουφό, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον κ. 

Παναγή ∆ελακά, Προϊστάµενο Τµήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆. Κεφαλλονιάς. 

Κατόπιν εγγραφής και στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου 

 



                                               Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ                                          

 

 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  Καταρχήν: 

 

 

 

1. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη θετική γνωµοδότησή της για την εκτέλεση των ανωτέρω 

εργασιών σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Μετά τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

 

 

 

2. Στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση της εκτέλεσης των περιγραφοµένων εργασιών µε 

απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε: 

- το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και 

- την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την Τεχνική Έκθεση και την περιγραφή  του 
Έργου « Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Οδό Ληξουρίου» 

      Όπως παρακάτω: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
     

Εκτιµώµενο Κόστος για σήµανση: 600 € (κατ’ εκτίµηση) 

Συνολικό κόστος: 4.773,00 € 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα από το νόµο µέτρα 
ασφαλείας και έχει ενηµερωθεί το Α. Τ. Ληξουρίου (Τµήµα Τροχαίας). 

Το έργο προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 5 ηµέρες  και η χρηµατοδότηση προβλέπεται να 
καλυφθεί από πιστώσεις για έκτακτες ανάγκες. 

 

Κατόπιν αιτήµατος πολίτη και εξέταση του θέµατος από την Υπηρεσία, αλλά και γενικότερα 

στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις οδούς αρµοδιότητας του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, προτείνεται η αποµάκρυνση ραµπών πρόσβασης στην Περιφερειακή Οδό του 

Ληξουρίου. 

 Προβλέπονται οι ελάχιστες απαιτούµενες εργασίες µε αυτεπιστασία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ή µε απευθείας ανάθεση για την αποµάκρυνση ραµπών πρόσβασης, όπου κριθεί απαραίτητο 

για την οδική ασφάλεια, ως εξής: 

-Καθαίρεση άοπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος µε κατάλληλα µηχανήµατα µε σκοπό το 

υψόµετρο της τελικής επιφάνειας που θα προκύψει να είναι αυτό του ανοιχτού ρείθρου. 

- Αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης 

- Σκυροδέτηση (ή διαµόρφωση µε αδρανή υλικά λατοµείου) ήδη υφιστάµενων προσβάσεων 

(όπου είναι απαραίτητο και εφόσον προκύψει ανάγκη) 

 

Τα µηχανήµατα που απαιτούνται είναι: 

- Μηχανικός εκσκαφέας (JCB) 

- Μηχανικός εκσκαφέας (JCB) µε µηχανική σφύρα («σφυρί») 

- Φορτηγό µεταφοράς αδρανών 

 

Εργασία Ποσότητα 
Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή µονάδας 

(€) 

Κόστος 

(€) 

Καθαίρεση οπλισµένων 

σκυροδεµάτων 

50 m3 25,40 1.270,00 

Φορτοεκφόρτωση και 

µεταφορά 

50 m3 10 500,00 

Σκυρόδεµα (C16/20) 10 m3 118 1.180,00 

Σύνολο 1 2.950,00 

Απρόβλεπτα 15% 442,50 

Σύνολο 2 3.392,50 

ΦΠΑ 23% 780,28 

Τελικό Σύνολο 4.172,78 

Τελικό Σύνολο 4.173,00 



                                                                              Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΚΜΓ                                          

 

 

Μετά την θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την 29/2012 
απόφασή της και την 518/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

Ζητείται από την Επιτροπή η απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου , σύµφωνα µε: 

- το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και 

- την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 

την 29/2012 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
την 518/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

 

- το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και 

- την υπ’ αριθµ. ∆17α/7/96/Φ.Ν.264/27.08.92 Απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασιών  του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

στην Περιφερειακή οδό Ληξουρίου 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 4.773,00  και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση από  Κ.Α 

30.7333.60. 

 

 

 

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



 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                    Α∆Α:  Β4ΛΒΩΕ5-Θ5Ω                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                              
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83/ 2012 

 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο: ∆ίκτυο Ύδρευσης 

Αργοστολίου –Χαµηλή Ζώνη. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8) Ζαπάντης Ανδρέας 
9) Αυγουστάτου Αθηνά 

 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «.Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για το έργο: ∆ίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου –Χαµηλή Ζώνη»  
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκρισή της,  το  Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου που έχει ως εξής: : 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ----ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ »ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ »ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ »ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ »    

 



Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην πλατεία 

Βαλλιάνου στο Αργοστόλι σήµερα 21-02-2012 , 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 

««««∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΡΓ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΡΓ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΡΓ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΟΣΤΟΛΙΟΥΟΣΤΟΛΙΟΥΟΣΤΟΛΙΟΥ----ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ », ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ », ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ », ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ », αποτελούµενη από 

τους: 

 

1.  ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ –ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

3. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΙΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5. ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε∆Ε   

6. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ   

                                                    
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: 

 

1. ΑΕΤΕΘ ΑΕ 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 

2.  Γ.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 7. ALPHA DOMUS ATE 

3. ΤRΙΤOΝ ΑCT ATE 8. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ATE 

4. TEKA AE 9. P & C DEVELOPMENT SA 

5. I ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ  

 

 



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. η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη της παραλαβής 

των προσφορών καθώς δεν προσήλθε άλλος υποψήφιος διαγωνιζόµενος. 

Αφού έληξε ο χρόνος κατάθεσης προσφορών, και  δεν διαβιβάστηκαν από την 

υπηρεσία πρωτοκόλλου  άλλες προσφορές η πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την 

λήξη της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών.  

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 τιςΠίνακας Κατάταξης µε βάση τιςΠίνακας Κατάταξης µε βάση τιςΠίνακας Κατάταξης µε βάση τις    οικονοµικές οικονοµικές οικονοµικές οικονοµικές  προσφορές προσφορές προσφορές προσφορές     

   

 

α/αα/αα/αα/α    ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ    ΜΤΜΤΜΤΜΤΕ %Ε %Ε %Ε %    



1 P & C DEVELOPMENT SA  40,67 

2 ALPHA DOMUS ATE  39,14 

3 ΤRΙΤOΝ ΑCT AE 36,51 

4 I ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ 35,16 

5 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ATE  32,16 

6 Γ.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 31,51 

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 28,84 

8 TEKA AE 27,84 

9 ΑΕΤΕΘ ΑΕ 3,00 

 

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 . 

Μετά τον  έλεγχο  των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι όλες οι συµµετέχουσες όλες οι συµµετέχουσες όλες οι συµµετέχουσες όλες οι συµµετέχουσες 

εταιρείες πληρούν τους  όρους της διεταιρείες πληρούν τους  όρους της διεταιρείες πληρούν τους  όρους της διεταιρείες πληρούν τους  όρους της διακήρυξης και γίνονται όλες αποδεκτές  στην ακήρυξης και γίνονται όλες αποδεκτές  στην ακήρυξης και γίνονται όλες αποδεκτές  στην ακήρυξης και γίνονται όλες αποδεκτές  στην 

συνέχεια του  διαγωνισµού συνέχεια του  διαγωνισµού συνέχεια του  διαγωνισµού συνέχεια του  διαγωνισµού     

Κατόπιν η Πρόεδρος της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την σχετική 

νοµοθεσία, απέστειλε στις 22-2-2012 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 µέχρι και την 11-04-2012 



Κατόπιν αυτών η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά την 8-05-2012  µε την  εξής 

σύνθεση:  

                                                  
1. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ –ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

3. ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΙΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5. ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε∆Ε   

6. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ-ΕΚΠΟΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ  

 

 
Βάσει του ανωτέρω ελέγχου των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον διαγωνισµό 

και του έλεγχου των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής  εισηγείται όπως εισηγείται όπως εισηγείται όπως εισηγείται όπως 

προσωρινός προσωρινός προσωρινός προσωρινός µειοδότης  µειοδότης  µειοδότης  µειοδότης  ανακηρυχθεί η εταιρεία ανακηρυχθεί η εταιρεία ανακηρυχθεί η εταιρεία ανακηρυχθεί η εταιρεία PPPP &  &  &  & CCCC    DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment  µε ΜΤΕ   µε ΜΤΕ   µε ΜΤΕ   µε ΜΤΕ 

40,67% 40,67% 40,67% 40,67%  

Κατόπιν αυτών ολοκληρώνεται το Πρακτικό της Επιτροπής και λύεται η 

συνεδρίαση.   

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά  και αφού έλαβε υπόψη : 

• την απόφαση 7/2012  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

• .την απόφαση 183/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων 

δηµοπράτησης του παραπάνω έργου  

• το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής. 

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

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο 

Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ. 

2. Ανακηρύσσει ως µειοδότη  την  εταιρεί εταιρεί εταιρεί εταιρεία α α α PPPP &  &  &  & CCCC    DevelopmentDevelopmentDevelopmentDevelopment  µε Μ  µε Μ  µε Μ  µε Μ. . . . ΤΤΤΤ. . . . Ε Ε Ε Ε 

40,67%40,67%40,67%40,67% 

3. 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.    

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                           Α∆Α: Β4ΛΒΩΕ5-5∆Λ                                                                      

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Έκδοση  εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ∆ήµου. 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας  
9. Αυγουστάτου Αθηνά 

 

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

προϊστάµενο  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παυλάτο Γεράσιµο ,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 4 ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση  εντάλµατος Πάγιων Προκαταβολών υπαλλήλων ∆ήµου»Έθεσε υπόψη της 

Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

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

1.Ζητείται η έγκριση πάγιας προκαταβολής στους  παρακάτω  υπαλλήλους του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδαπανών όπως 
παρακάτω: 
 
 
 

ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. Κ.Α 

1.300,00 
Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου (Παγουλάτος 
Κων/νος)  8251 

1.300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής (Μοσχοπούλου Κων/να) 8251 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων (Αρσένη Νίκη) 8251 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου (Ποδάρα Αναστασία) 8251 



 
 
2.  Ζητείται η έγκριση της δαπάνης και η  διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α 8252  και τίτλο 
«Πάγια Προκαταβολή» ποσού  6.000,00  € σύµφωνα µε τις 498- 499-500-501-502-503-504-
505  και 517 /2012 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.  
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 

1)Του άρθρου 173 του ∆ Κ.Κ του Ν 3463/2006 
2. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 και σύµφωνα µε 
 τα άρθρα 35 & 37 του Β ∆ 17-5 /15-6-1959. 
 

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1. Εγκρίνει  την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση από Κ.Α  8251  µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή» ποσού 6.000,00 €. 
2. Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής για  το οικονοµικό έτος 2012 µε διαχειριστές 
υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 
ΠΟΣΟ ∆ηµοτική Ενότητα και Ονοµατεπώνυµο  ∆ιαχειριστή  – υπολόγου. 

1.300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου κ.Παγουλάτο Κων/νο 
1.300,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλικής κ.Μοσχοπούλου Κων/να 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων κ.Αρσένη Νίκη 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ερίσου κ.Ποδάρα Αναστασία 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών κ.Τζάκη Μαρίκα 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς κ.  Μινέτο Αναστάσιο 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου κ.Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης κ. Αυγερινού Αικατερίνη 

1.000,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων  κ. Αυγερινού Αικατερίνη 
 
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  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 

400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών (Τζάκη Μαρίκα) 8251 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς (Μινέτος Αναστάσιος) 8251 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου (Βαλλιανάτος Σπυρίδων) 8251 
400,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆.Ε.Σάµης (Αυγερινού Αικατερίνη) 8251 

1.000,00 Πάγια προκαταβολή για λειτουργία Σπηλαίων (Αυγερινού Αικατερίνη) 8251 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                          Α∆Α:  Β4ΛΒΩΕ5-ΤΙΖ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/ 2012 
 

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση πρόχειρων προσφορών  ανάθεσης της  µελέτης  

Αποκατάστασης  ΧΑ∆Α τέως κοινότητας Οµαλών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη   και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,  

εισηγούµενος  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Αξιολόγηση πρόχειρων προσφορών  

ανάθεσης της  µελέτης  Αποκατάστασης  ΧΑ∆Α τέως κοινότητας Οµαλών 

∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

1. Το έργο  «Μελέτη  Αποκατάστασης ΧΑ∆Α τέως κοινότητας Οµαλών» αποτελεί το 1ο 
Υποέργο  της πράξης µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ» η οποία  έχει ενταχθεί στον άξονα 
"04 - Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων-∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων" του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε προϋπολογισµό  200.000 € (µε το 
ΦΠΑ),  µε Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 365212 και µε  χρηµατοδότηση από 
πιστώσεις του Π∆Ε, µε ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ07580110 και µε πίστωση 
150.000€ για το έτος 2012. Η πράξη  θα  υλοποιηθεί µέσω 2 υποέργων. Το 1ο 



Υποέργο περιλαµβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών για τα 
έργα αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. προϋπολογισµού 15.500€ µε Φ.Π.Α 

2. Την υπ αριθ. 68/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία : 
Η υλοποίησή του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Μελέτη  Αποκατάστασης ΧΑ∆Α τέως κοινότητας 
Οµαλών» 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, και σε συνεργασία  µε  περιβαλλοντικό πτυχίο   (Κατηγορίας 27).      
                                                                      

3. Την υπ αριθ. 19592/12 ανακοίνωση της Οικονοµικής Επιτροπής  για την παραλαβή 
Προσφορών από µελετητές µε τα απαραίτητα  πτυχία και την  αξιολόγηση τους για 
την ανάδειξη αναδόχου. 

4. Καταθέτει στην Επιτροπή η µοναδική προσφορά που υπεβλήθη µε αριθ. πρωτ. 
20831/12 από το Γραφείο Μελετών ‘Αλέξανδρος Τσαρουχάς , κάτοχος µελετητικού 
πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές µελέτες) και 16 (Τοπογραφικές 
Μελέτες) µε Α.Μ 19804 , σε συνεργασία µε τον µελετητή κ. Χρήστο Γκίκα κάτοχο 
µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 27 µε Α.Μ 16006 και προσφέρει το 
ποσό των 6.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
               την 68/12 απόφασή της. 

               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  
               την 519/12 πρόταση ανάληψης υποχρέωση   την παραπάνω προσφορά    
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει την πίστωση ποσού 7.995,00 € και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό  του  
προϋπολογισµού από  τον Κ.Α 25.6262.07 (χρηµατοδότηση από ΕΠΠΕΡΑΑ, ΚΩ∆. 
Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ»: ΣΑ: 2012ΣΕ07580110) 

2. Αναθέτει την σύνταξη της µελέτης «Αποκατάστασης  ΧΑ∆Α τέως κοινότητας 
Οµαλών» ∆ήµου Κεφαλλονιάς  στο µελετητικό  γραφείο  ‘Αλέξανδρος Τσαρουχάς 
κάτοχος µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές µελέτες) και 16 
(Τοπογραφικές Μελέτες) µε Α.Μ 19804 , σε συνεργασία µε τον µελετητή κ. Χρήστο 
Γκίκα κάτοχο µελετητικού πτυχίου Α τάξης στην κατηγορία 27 µε Α.Μ 16006 και 
αναλυτικά: 

Α.1. Τοπογραφική Αποτύπωση των υφιστάµενων ΧΑ∆Α (κατηγορία 16) 
Αφορά την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης των υφιστάµενων ΧΑ∆Α συνολικού 
εµβαδού 19στρ, 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.  

Α.2. Γεωτεχνική αναγνώριση της περιοχής των Υφιστάµενων ΧΑ∆Α (κατηγορία 21) 
Αφορά την εκπόνηση γεωτεχνικής αποτύπωσης των υφιστάµενων ΧΑ∆Α συνολικού εµβαδού 
19στρ, 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.  

Α.3. Υδραυλική µελέτη (κατηγορία 13) 



Αφορά την  εκπόνηση υδραυλικής µελέτης για την διερεύνηση των επιφανειακών απορροών 
και την προστασία του υπογείου υδροφορέα 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.  

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)»  αντί ποσού 7.995,00 µε Φ.Π.Α. 
3. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού µελετητικού αντικείµενου ορίζεται σε 51 
ηµέρες.  

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

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



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86/ 2012 
 

 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης στην 28/2012 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 
 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                      
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον 
λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου  κ. Χριστοφοράτου Νίκη    η οποία   εισηγούµενη  το 6 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης στην 28/2012 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»  
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

 Στις 6-12-2011 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 12-

01-2005 αγωγή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε.» 

κατά του πρώην ∆ήµου Παλλικής και ήδη Κεφαλλονιάς. Με την ως άνω αγωγή ζητείται η καταβολή 

ποσού 44.167,68 ευρώ νοµιµότοκα, το οποίο αφορά ποσότητες ετοίµου σκυροδέµατος το οποίο 

παραγγέλθηκε από την τότε Αναπτυξιακή Τεχνική Επιχείρηση ∆ήµου Παλικής (ΑΝ.Τ.Ε.∆.Π.) και 

χρησιµοποιήθηκε σε διάφορα έργα. Η ως άνω υπόθεση είχε εισαχθεί για συζήτηση στο αρµόδιο 

δικαστήριο αρχικά µε την από 16-4-2004 αγωγή, η οποία απορρίφθηκε διότι το δικαστήριο έκρινε ότι οι 

συµβάσεις που είχαν συναφθεί ήταν απολύτως άκυρες διότι δεν είχε τηρηθεί η νόµιµη, προβλεπόµενη 



διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ. Για το λόγο αυτό η εταιρία επανήλθε µε τη σηµερινή διαδικασία που στηρίζεται 

πλέον στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Εκδόθηκε η µε αριθ. 28/2012 απόφαση η οποία 

έκανε δεκτή την ως άνω αγωγή και υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλει στην ενάγουσα το αιτούµενο 

ποσό των 44.167,68 ευρώ. Η απόφαση επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 16 Μαΐου 2012. 

Ο χρόνος για την άσκηση έφεσης είναι 30 ηµέρες από την επίδοση.  

 Επειδή υποχρέωση των ΟΤΑ είναι η εξάντληση των ενδίκων µέσων, παρακαλείται η 

Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 

28/2012 απόφασης του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς. 

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

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι είναι συχνό και επαναλαµβανόµενο το φαινόµενο 
στην λειτουργία των ∆ήµων εδώ και πολλά χρόνια να γίνονται εργασίες και προµήθειες χωρίς 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακόµη και σήµερα γίνονται πολλές φορές πρώτα τα έργα 
και µετά έρχονται στα αρµόδια όργανα για έγκριση. 
 Μπορεί λοιπόν και µετά από 4-5 χρόνια να παρουσιαστούν  αντίστοιχες υποθέσεις και για 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , σηµειώνει επίσης ότι δεν βγάζει  ακούραστα το συµπέρασµα ότι δεν 
έχει γίνει το έργο ,ίσως  ο επιχειρηµατίας αυτός να πλήρωσε από την τσέπη του επειδή 
 εξυπηρέτησε την επιχείρηση του ∆ήµου και επειδή δεν υπάρχου πλήρη στοιχεία για την 
υπόθεση ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
ΛΕΥΚΟ επίσης ψηφίζει και ο κ. Ευάγγελος Θεοφιλάτος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
                το άρθρο 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

 

                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
 
Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της Έφεσης στην αριθ. 28/2012  απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που κάνει δεκτή την από 12-01-2005 αγωγή της 
οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε.» κατά του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
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 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα ακινήτων της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.  

 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον λόγο στον 

προϊστάµενο ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο,  ο οποίος   εισηγούµενος  το 7 ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα ακινήτων» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

 
Σας διαβιβάζουµε ,  λίστα µε οφειλές από µισθώµατα ακινήτων και συνηµµένα τα 

αποδεικτικά παραλαβής ειδοποιήσεων και µισθωτήρια της ∆ηµοτικής ενότητας Αργοστολίου, 
προκειµένου η Επιτροπή σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία να εξουσιοδοτήσει την 
∆ικηγόρο κα. Ν.Χριστοφοράτου να προβεί σε ένδικα µέσα για διεκδίκηση οφειλοµένων και για 
την απόδοση του µισθίου , και διαβάζει στην Επιτροπή λίστα 12 οφειλετών του ∆ήµου 
συνολικού ποσού 186.000,00 από ενοίκια τα περισσότερα από τα οποία είναι ενοίκια από την 
λαχαναγορά και την δηµοτική αγορά . 

 



Στην συνέχεια µετά από διαλογική συζήτηση ,ο Πρόεδρος τροποποιεί την εισήγηση και 
προτείνει να αναβληθεί γενικότερα το θέµα και να έλθει από την οικονοµική υπηρεσία 

εµπεριστατωµένη εισήγηση για όλες τις οφειλές του ∆ήµου και διαµορφώνει την κατάσταση 
την λίστα των οφειλετών που θα εξουσιοδοτηθεί η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου για να 

προβεί σε όλα τα ένδικα µέσα που ορίζει ο νόµος   όπως παρακάτω: 
 
 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΕΣΗ 
1 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  30.805,05 ΛΑΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
2 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΚΟΚΚΟΝΑ 23.947,90 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 
3 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.029,49 ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΣ 
4 MEGA ADVERTISING ΜΟΝ. 

ΕΠΕ 
   8.809,86 ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. 
 
Στην συνεδρίαση πορεύθηκαν και ενδιαφερόµενοι παραγωγοί . 
Τον λόγο πήρε η κ. Νεοφύτου  εκπρόσωπος  των παραγωγών και ανέφερε στην Επιτροπή 
την δυσµενή θέση που έχει περιέλθει ο χώρος τους εφόσον δεν υπάρχει καθόλου δουλειά  και 
ζητά ένα ικανοποιητικό διακανονισµό για την εξόφληση των οφειλών τους και µία µείωση του 
µισθώµατος για την περαιτέρω αντιµετώπιση της κρίσης. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά : 
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει α) να αναβληθεί το   θέµα και να έλθει στην Επιτροπή 
τεκµηριωµένη εισήγηση µε την συνολική εικόνα   όλων   των   οφειλετών    του ∆ήµου από 
µισθώσεις ακινήτων του για την από κοινού αντιµετώπισή τους και β) να γίνει η µείωση 20% 
που προβλέπει ο Καλλικράτης ΙΙ σε όλα τα µισθώµατα του ∆ήµου και ψηφίζει την πρότασή 
του. 
Η. κ. Κατερίνα Κουταλά σηµειώνει ότι µε δεδοµένο τις γενικότερα δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες που βιώνει η χώρα αλλά επί πλέον και το σοβαρό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε 
στους παραγωγούς µε την µεταφορά της δηµοτικής αγοράς από το κέντρο της πόλης στα 
ΚΤΕΛ , εφόσον η δουλεία τους έχει µειωθεί στο ελάχιστο , προτείνει  το θέµα των παραγωγών 
να συζητηθεί ξεχωριστά σαν ιδιαίτερη κατηγορία οφειλετών ,µε στόχο να εφαρµόσει η 
Επιτροπή  την προβλεπόµενη µείωση 20% αλλά λαµβάνοντας  και επί πλέον πρόσθετα  
µέτρα για την ενίσχυση τους  ,όπως λειτουργία λαϊκής αγοράς κ.λ.π . 
 
Όσο αφορά τους υπόλοιπους οφειλέτες συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαπάντη , µε την 
προϋπόθεση στην συνεδρίαση της Επιτροπής να έχουν ενηµερωθεί και προσκληθεί όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι για να εκφράσουν την άποψη τους . 
  Τέλος ψηφίζει την εισήγηση  ‘όπως διαµορφώθηκε από τον Πρόεδρο.   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι το θέµα αυτό δεν ήλθε ξαφνικά προς συζήτηση από 
την Οικονοµική Υπηρεσία, αλλά είναι πολιτική επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής, εφόσον  
υπάρχει η υποχρηµατοδότηση από το κράτος   να προβαίνει σε  τέτοιες  ενέργειες για την  
είσπραξη   εσόδων. 
Παρατηρείται όµως η ∆ηµοτική Αρχή να εφαρµόζει δύο µέτρα και δύο σταθµά ως προς την 
εφαρµογή των νοµών για την µείωση των ενοικίων  των παραγωγών ,προβάλλοντας ως 
αιτιολογία την διασφάλιση των εσόδων του ∆ήµου  όταν α) παραχώρησε την κεντρική Πλατεία 
του Αργοστολίου σε    επιχειρήσεις  3 µε 4 φορές χωρίς ούτε ένα ευρώ ενοίκιο  β) για έσοδα 
από τα λατοµεία είχαν  εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2011 ποσό 70.000,00 € 
,εισπράχθηκαν µόνο 6.000,00 το 2011 και για το 2012 εγράφησαν 20.000,00 χωρίς να 
διεκδικείται το πραγµατικό οφειλόµενο ποσό που πρέπει να εισπράξει ο ∆ήµος και επίσης 
από τις ανεµογεννήτριες κανείς δεν ξέρει πόσα εισπράττει και πόσα πρέπει να εισπράττει ο 
∆ήµος . 
Τέλος για την λαχαναγορά σηµειώνει ότι είναι µικροπαραγωγοί . Όποιος πηγαίνει εκεί τις 
καθηµερινές αλλά και το Σάββατο βλέπει ότι η κατάσταση είναι δραµατική – δεν υπάρχει 
καθόλου δουλειά - πρώτον λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών έχει µειωθεί η 



κατανάλωση ,γιατί ο κόσµος δυσκολεύεται να ψωνίσει ,δεύτερο υπάρχει σκληρός 
ανταγωνισµός από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ και τρίτον έχει επέλθει συρρίκνωση των 
αγροτικών προϊόντων από την αύξηση των πρώτων υλών κ.λ.π. 
Προτείνει σε αυτή την συγκυρία να µειωθούν τα ποσά των ενοικίων και για δύο –τρία χρόνια 
και οι παραγωγοί να µην πληρώνουν  καθόλου ενοίκιο. 
Επίσης για την πρόταση του Προέδρου επειδή δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για τις  
συγκεκριµένες οφειλές ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
     1)το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
    2)τα άρθρα 170 και 192 του Ν 3963/2006 
 

 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

Εξουσιοδοτεί την νοµική σύµβουλο του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη  να προβεί σε όλα τα 
ένδικα µέσα για την διεκδίκηση των εσόδων του ∆ήµου από τους παρακάτω οφειλέτες: 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΕΣΗ 
1 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  30.805,05 ΛΑΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
2 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΚΟΚΚΟΝΑ 23.947,90 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 
3 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.029,49 ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΣ 
4 MEGA ADVERTISING ΜΟΝ. 

ΕΠΕ 
   8.809,86 ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. 
 
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                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα παράλιας Άσσου της 

∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.  

 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο,  ο 
οποίος   εισηγούµενος  το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Λήψη προβλεπόµενων µέτρων 
λόγω οφειλών από µισθώµατα παραλίας Άσσου ∆.Ε Ερίσου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω :  

Σας διαβιβάζουµε όπως παρακάτω,  λίστα µε οφειλές από µισθώµατα παραλίας  
Άσσου και συνηµµένα τα αποδεικτικά παραλαβής ειδοποιήσεων καθώς και το  µισθωτήριο 
της ∆ηµοτικής ενότητας Ερίσου , προκειµένου η επιτροπή σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία 
να εξουσιοδοτήσει την ∆ικηγόρο κα. Ν.Χριστοφοράτου να προβεί σε ένδικα µέσα για 
διεκδίκηση οφειλοµένων και για την απόδοση του µισθίου.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010,2011,2012. 
 

 
Αναλυτικά : Για το έτος 2010 ποσό 2.175,00 ευρώ  



                 Για το έτος 2011 ποσό 2.366,61 ευρώ  
                 Για το έτος 2012 ποσό 2.484,94 ευρώ . 
 
Στα πιο πάνω ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες προσαυξήσεις .Ο ανωτέρω 
οφειλέτης έχει ενηµερωθεί εγγράφως για τις οφειλές του .  
Στην συνέχεια διαβάστηκε η υπ αρίθ. 21652/31-05-2012 Αίτηση του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη 
την οποία µόλις είχε παραλάβει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την οποία ζητά  
παράταση χρόνου για την εξόφληση των οφειλών του µέχρι τις 6/06/12 την οφειλή του 2010 
ποσού 2.740,50 (συν τις προσαυξήσεις) και µέχρι τις 30/06/12 την οφειλή του 2011 ποσού 
2.692,94 (συν τις προσαυξήσεις). 
Στην συνεδρίαση πορεύθηκε ο κ. Κοκκίνης ο οποίος αναφέρθηκε στο γραπτό αίτηµά του και 
ζήτησε την κατανόηση των µελών της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά : 
Η κ. Κουταλά Αικατερίνη  προτείνει να γίνει η ρύθµιση σύµφωνα µε την αίτηση του και να 
αναβληθεί  η ανάληψη απόφασης  προσφυγής σε ένδικα µέσα έως τέλη Ιουνίου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να γίνει η ρύθµιση σύµφωνα µε την αίτηση και ψηφίζει την 
πρότασή του. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
     1)το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
     2) το άρθρο 13 του Ν 2971/2001 
     3) το αίτηµα του εκµισθωτή  
 

 

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Να δοθεί παράταση της εξόφλησης των µισθωµάτων των παρελθόντων ετών του 
κ. Κοκκίνη έως 30-06-2012   

2.  Αναβάλλει την λήψη απόφασης εξουσιοδότησης της Νοµικής Συµβούλου για την 
προσφυγή σε ένδικα µέσα για την διεκδίκηση των οφειλοµένων και την απόδοση 

του µισθίου, έως τέλος Ιουνίου. 
             Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ : Λήψη προβλεπόµενων µέτρων λόγω οφειλών από µισθώµατα παράλιας της 

∆ηµοτικής Ενότητας  Αργοστολίου.  

 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                    
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
,έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο,  ο 
οποίος   εισηγούµενος  το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Λήψη προβλεπόµενων µέτρων 
λόγω οφειλών από µισθώµατα παραλίας της  ∆.Ε Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
τα παρακάτω :  

Σας  διαβιβάζουµε  όπως παρακάτω ,λίστα  µε  οφειλές  από µισθώµατα του 
κ.Μηλάτου Φακούντου ∆ιονύσιου του Βασιλείου παραλίας θέση 2 Μακρύ Γιαλού και 
συνηµµένα  τα   αποδεικτικά   παραλαβής      Ειδοποιήσεων     καθώς    και  το  µισθωτήριο  
της  δηµοτικής  ενότητας Αργοστολίου , προκειµένου  η επιτροπή  συµφώνα µε την σχετική  
νοµοθεσία  να εξουσιοδοτήσει   την   δικηγόρο κα.   Ν .   Χριστοφοράτου να  προβεί σε ένδικα      
µέσα   για   διεκδίκηση  οφειλοµένων   και  την  απόδοση  του µισθίου.   

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
 



15.913,50 € για το 2011 
 
16.390,90 € για το 2012 
 
 
Στα πιο πάνω ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες προσαυξήσεις οι οποίες ανέρχονται 
µέχρι σήµερα στο ποσό των 1.909,62€. 

 
Στην συνεδρίαση παρεύθηκε ο κ. Φακούντος  ο οποίος ζήτησε την κατανόηση των µελών της 
Επιτροπής για την καταβολή του ποσού των 15.913,50 του έως 30-06-2012. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά , Η κ. Κουταλά Αικατερίνη  προτείνει να γίνει η ρύθµιση σύµφωνα µε την αίτηση του 
και να αναβληθεί  η ανάληψη απόφασης  προσφυγής σε ένδικα µέσα έως τέλη Ιουνίου. 
 
και αφού έλαβε υπόψη : 
     1)το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
     2) το άρθρο 13 του Ν 2971/2001 
    και άκουσε το αίτηµα του κ. Φακούντου. 
 

 

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
3. Να δοθεί παράταση της εξόφλησης των µισθωµάτων των παρελθόντων ετών του 

κ. Φακούντου έως 30-06-2012   
4.  Αναβάλλει την λήψη απόφασης εξουσιοδότησης της Νοµικής Συµβούλου για την 

προσφυγή σε ένδικα µέσα για την διεκδίκηση των οφειλοµένων και την απόδοση 
του µισθίου,  έως τέλος Ιουνίου 2012. 

 
              Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Α∆Α: Β4ΛΒΩΕ5-ΨΝ8                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90/ 2012 
 
 
        ΘΕΜΑ Α̟όδοση Εντάλµατος Προ̟ληρωµής ταχυδροµικών τελών για την 

α̟οστολή λογαριασµών ύδρευσης  των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου. 

 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                 
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Αυγουστάτου Αθηνά 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 8 ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Απόδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ταχυδροµικών τελών για την αποστολή 

λογαριασµών ύδρευσης  των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Σύµφωνα µε την αριθ. 8/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µου 
εκδόθηκε το αριθ. 43/2012 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής ποσού ευρώ 10.000,00 για 
πληρωµή των ταχυδροµικών τελών αποστολής λογαριασµών ύδρευσης των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου. 
Καταθέτω την απόδοση λογαριασµού του παραπάνω ποσού ως ακολούθως: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                                          45,60 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                                    1.210,00 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                    2.041,32 



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                                           572,00 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                                      4.039,45 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ                                                       7.908,37 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ: ΕΥΡΩ                                                                     2.091,63  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 158/29-03-2012 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                   
                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ      10.000,00 
 
Παρακαλώ για την έγκριση της απόδοσης λογαριασµού του παραπάνω ποσού από την 
Οικονοµική Επιτροπή. 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ       Η ΥΠΟΛΟΓΟΣ 
Βεβαιούται ότι τα απαιτούµενα  
παραστατικά ελέγχθηκαν και  
βρέθηκαν νόµιµα.                                                                                      ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
Γεράσιµος Παυλάτος 
 
 

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

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

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

3) την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και  

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

 

                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε και από την υπόλογο 

υπάλληλο κ. Μαρία Παπαδάτου και βεβαιώνεται από τον προϊσταµένο ∆/νσης της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας , µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης 

2. Απαλλάσσει την κ. Μαρία Παπαδάτου   από υπόλογο του ποσού των 10.000,00 το οποίο 

είχε διατεθεί για την πληρωµή των ταχυδροµικών τελών αποστολής των λογαριασµών 

ύδρευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Α∆Α: Β4ΛΒΩΕ5-ΝΛΝ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση των όρων δηµοπράτησης ,  παραχώρησης απλής χρήσης   

                 τµηµάτων  Αιγιαλού . 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                
3. Γαλάτης Άγγελος                                                       
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας 
9.Αυγουστάτου Αθηνά 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης,   ο οποίος   εισηγούµενος  το 

11 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση των όρων δηµοπράτησης, παραχώρησης απλής χρήσης  

τµηµάτων Αιγιαλού»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  παρακάτω διακύρηξη: 

 

Ο Αντιδήµαρχος  Αργοστολίου και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµήτριος Πυλαρινός 

διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού: 1) 

Σβορωνάτα ΘΕΣΗ 2 Άµµες ∆. Ε. Λειβαθούς για τοποθέτηση κινητής καντίνας, 2) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 2 Άη 

Χέλης ∆. Ε. Λειβαθούς για κινητή καντίνα, 3) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 3 Άη Χέλης ∆. Ε. Λειβαθούς για θαλάσσια 

αθλήµατα (6Χ5=30 τ.µ.), 4) Σκάλα ΘΕΣΗ 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα) ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων για 

οµπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.µ.), 5) Σκάλα ΘΕΣΗ «Σπίθοι» για οµπρέλες-ξαπλώστρες 

(20Χ20=400 τ.µ.) 6) Αγία Παρασκευή ∆.Ε Πυλάρου για θαλάσσια αθλήµατα (6Χ5=30 τ.µ.), 7) Βλαχάτα , 



παραλία Τραπεζάκι ∆ Ε Λειβαθούς για οµπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ10=200 τ.µ.),8) Κατωγή ,παραλία 

Κουνόπετρα ∆.Ε Παλικής για οµπρέλες-ξαπλώστρες (50Χ10=500 τ.µ.),9) Χιονάτα  θέση 2 ,Παραλία 

Κορώνι ∆.Ε Ελειού Πρόννων για τοποθέτηση κινητής καντίνας και 10) Παραλία Μουντα θέση 1 (Τ1 

Μούντα) έµπροσθεν ιδιοκτησίας ∆ΕΗ για οµπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.µ.), 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 6 Ιουνίου 2012 ηµέρα Τετάρτη  ενώπιον της Επιτροπής 

∆ηµοπρασιών στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα 

γίνεται από ώρα 9:00 π.µ. µέχρι 10:00 π.µ. Η δηµοπρασία για όλες τις ανωτέρω θέσεις και µε τη σειρά 

που αναφέρονται ως άνω θα διεξαχθεί από ώρα 10:15 π.µ. µέχρι 11:30 µ.µ. µε τη δυνατότητα 

παράτασης του ανωτέρω χρόνου εφόσον η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η 

δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  8  Ιουνίου 2012 ηµέρα 

Παρασκευή  και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες. 

 
                                                             Άρθρο  1 

        Η µίσθωση  θα αρχίσει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει την 31-12-2012. 

 
                                                            Άρθρο  2 
      Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν 

υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ 

ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας. 

 

                                                             Άρθρο  3 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 

στεγάστρων, τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 

Οι καντίνες θα είναι αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες µε αριθµό πλαισίου και θα µπορούν αν 

µετακινηθούν ανά πάσα στιγµή. Το µέγιστο πλάτος αυτών θα είναι 2,5 µ.  και το µέγιστο µήκος 5µ. Θα 

πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες από το νόµο προδιαγραφές ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε 

κατασκευή εξέδρας, στεγάστρου, σταθερής κατασκευής ή ξυλοκατασκευής. Οι δε µισθωτές οµπρελών-

ξαπλωστρών υποχρεούνται να τηρούν την απόσταση των 100 µέτρων από την επόµενη θέση. 

                                                            Άρθρο  4 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσεις το 

χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 

        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή  αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο 

χώρο. 

 
                                                            Άρθρο  5 
 Α) Για να γίνει κάποιος  δεκτός  στη δηµοπρασία  θα πρέπει να προσκοµίσει ως εγγύηση 

γραµµάτιο του Ταµείου  Παρακαταθηκών  και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συµµετοχής στη 

δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή  ή το 

γραµµάτιο  θα παραµείνουν  κατατεθειµένα  στο ∆ήµο  Κεφαλονιάς µέχρι την υπογραφή του 

συµφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν µε άλλο γραµµάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης ποσού ίσου προς το 20% του επιτευχθέντος µίσθωµα του έτους 2012.                  

    Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική επιστολή (ή 

γραµµάτιο) µε κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του µισθωτή. 

  Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
  Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
  ∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  Ε) Την  αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπεύθυνης δήλωση ότι 

θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε. 



Επίσης οι ενδιαφερόµενοι για θαλάσσια αθλήµατα θα πρέπει να προσκοµίσουν ∆ίπλωµα Σχολής 

Προπονητών θαλάσσιου σκι της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

προπονητή θαλάσσιου σκι. 

Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 

όλους τους οµόρρυθµους εταίρους , αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο 

αυτής ,για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο- διαχειριστή ή τον διευθύνοντα 

σύµβουλο. 

 

                            
Άρθρο  6 

         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος  θα υπογράφει τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου   υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται  να προσκοµίσει  φορολογική 

ενηµερότητα, βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

 
                                                             Άρθρο  7 
       Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην 

Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµο πληρεξούσιο (συµβολαιογραφικό ή 

εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής) διαφορετικά θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος 

στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 

 
                                                             Άρθρο  8 
    Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της 

δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

 
                                                            Άρθρο  9 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας µαζί µε τον εγγυητή του 

σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή και η δηµοπρασία 

επαναλαµβάνεται. 

 
                                                           Άρθρο  10  
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην 

κατάσταση που το παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 

 
 
                                                            Άρθρο  11  
        Το µίσθωµα  θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. 

        Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού της µίσθωσης θα επιστραφεί και η  εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής στη δηµοπρασία  και θα αντικατασταθεί µε άλλη ως ανωτέρω.  

 Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 20% θα καταβάλλεται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

 
                                                          Άρθρο  12 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               

 

                                                            Άρθρο  13  
        Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής του µισθώµατος πέραν  των δέκα (10) ηµερών ο 

µισθωτής µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κηρύσσεται έκπτωτος της µίσθωσης. 

 



                                                          Άρθρο  14 
          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. 

 
                                                           Άρθρο  15 
       Απαγορεύεται  η µείωση του µισθώµατος εκτός από την περίπτωση κατά την οποία από 

νοµικά γεγονότα που συνέβησαν µετά την κατάρτιση της σύµβασης µεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις που 

έγινε η µίσθωση. 

                  
Άρθρο  16 

          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της 

χρήσης και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των λουοµένων. 

                                            
                                                         Άρθρο  17  
  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. 

 
                                                          Άρθρο  18 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα 

παραµείνει  σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 

Οι ενδιαφερόµενοι για θαλάσσια αθλήµατα θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα της Σχολής Προπονητών 

θαλάσσιου σκι της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

προπονητή θαλάσσιου σκι.  

Οι µισθωτές υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη.      

 

                                                         
Άρθρο  19 

          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως 

κατωτέρω:   

1) Σβορωνάτα ΘΕΣΗ 2 Άµµες ∆. Ε. Λειβαθούς για τοποθέτηση κινητής καντίνας (4.000,00ευρώ),  

2) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 2 Άη Χέλης ∆.Ε. Λειβαθούς για τοποθέτηση κινητής καντίνας (4.000,00 ευρώ),  

3) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 3 Άη Χέλης ∆. Ε. Λειβαθούς για θαλάσσια σπορ (5Χ6=30 τ.µ.) (1.000,00 ευρώ),  

4) Σκάλα ΘΕΣΗ 5 (πλησίον ιδ. Κρεµµύδα) ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων για οµπρέλες-ξαπλώστρες 

(20Χ25=500 τ.µ.) (2.500,00 ευρώ),  

5) Σκάλα ΘΕΣΗ «Σπίθοι» ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων για οµπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.µ.) (2.500,00 

ευρώ), 

6) Αγία Παρασκευή ∆.Ε Πυλάρου για θαλάσσια αθλήµατα (6Χ5=30 τ.µ.),(1.500,00 ευρω )  

7) Βλαχάτα , παραλία Τραπεζάκι ∆ Ε Λειβαθούς για οµπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ10=200 τ.µ.)(1.000,00 

ευρώ), 

 8) Κατωγή ,παραλία Κουνόπετρα ∆.Ε Παλικής για οµπρέλες-ξαπλώστρες (50Χ10=500 τ.µ.),(2.500,00 

ευρώ) 

9) Χιονάτα  θέση 2 ,Παραλία Κορώνι  ∆.Ε Ελειού Πρόννων για τοποθέτηση κινητής καντίνας (3.300,00 

ευρώ) και  



10) Παραλία Μουντα θέση 1 (Τ1 Μούντα) έµπροσθεν ιδιοκτησίας ∆ΕΗ για οµπρέλες-ξαπλώστρες 

(20Χ25=500 τ.µ.),(2.000,00 ευρώ) . 

 

Άρθρο  20 

 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται 

από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 καθώς και τους όρους της µε αριθ. 1038460/2439/Β0010 ΚΥΑ. 

           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και 

των διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση 

αποµάκρυνση του µισθωτή. 

                                                              
Άρθρο  21 

 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 

υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 

Αντιδήµαρχος  Κεφαλλονιάς ∆ηµήτριος Πυλαρινός. 

 
                                                             Άρθρο  22 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
                                                                
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά : 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί πιστεύει ότι οι ακτές 

πρέπει να είναι ελεύθερες για τον κόσµο και   επισηµαίνει  ότι η συγκεκριµένη διακήρυξη έχει 

καθαρά εισπρακτικούς λόγους και δεν στοχεύει στην εξυπηρέτηση του λαού . 

Και αφού έλαβε υπόψη  

     1)του άρθρου 72 παρ. ε  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
     2) το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.∆/τος 270/81  
     3) Ν. 2971/2001 
     4)την ΚΥΑ  1038460/2439/Β0010 
: 
 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
Καταρτίζει  τους όρους  δηµόσιου  φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης θέσεων 
αιγιαλού και παραλίας  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



                                                                        Α∆Α: Β4ΛΡΩΕ5-ΚΜΓ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                       
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου αναίρεσης στο Συµβούλιο Επικρατείας και  

                 ορισµός δικηγόρου 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

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

το 12 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου αναίρεσης στο Συµβούλιο Επικρατείας και 

ορισµός δικηγόρου»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Γενικής Γραµµατέως του 

∆ήµου κ. Κυριακής Νικολαίδου που έχει ως εξής: 

                        Στις  17-02-2012    συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  η 

από  12-11-2009 αίτηση ακύρωσης της Ελισάβετ Παπαθεοδωράτου  κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς (ως διαδόχου του ∆ήµου Ερίσου). 

                Με την ως άνω αίτηση ακύρωσης   ζητούσαν να ακυρωθεί η µε αριθ. 111/2009 

απόφαση του ∆ηµάρχου Ερίσου του Νοµού Κεφαλληνίας µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθ. 

58/2005 απόφαση του ίδιου ∆ηµάρχου, µε την οποία κατατάχθηκε η αιτούσα σε προσωρινή 

προσωποπαγή θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ανωτέρω 

∆ήµο. 



              Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τελικά  η ως άνω απόφαση του ∆ηµάρχου 

Ερίσου. 

  Παρακαλείται η  Οικονοµική  Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 

αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας  όπως ο Νόµος ορίζει κατά  της ανωτέρω 

απόφασης.  

Επίσης τον Ορισµό του ∆ικηγόρου κ. Μιχαήλ Μοσχονά που χειρίζεται την υπόθεση. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά :  

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει ότι επειδή το θέµα αυτό έχει να κάνει µε εργαζόµενους που 

βρίσκονταν στην ίδια ακριβώς υπηρεσιακή κατάσταση αλλά από τους ιθύνοντες 

αντιµετωπίσθηκαν σαν  δύο κατηγορίες , όπου στην πρώτη κατηγορία τακτοποιήθηκαν στους 

ΟΤΑ σε θέσεις Αορίστου χρόνου και στην δεύτερη κατηγορία που είναι και η ενάγουσα 

αναγκάστηκαν να προσφύγουν δικαστικά για την τακτοποίησή τους,   το θεωρεί άδικο για την 

εργαζόµενη  και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Γκισγκίνης προτείνει να µην ασκηθεί το ένδικο  µέσο της αναίρεσης και να τακτοποιηθεί η 

εργαζόµενη σε θέση αορίστου χρόνου στον ∆ήµο και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Και αφού έλαβε υπόψη  

  1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 
  2.την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Την άσκηση του  ενδίκου µέσου της αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας  όπως 
ο νόµος ορίζει κατά  της ανωτέρω απόφασης. 

2. Ορίζει τον δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά να προβεί στην άσκηση της αναίρεσης στο 
Συµβούλιο Επικρατείας. 

3. Παραπέµπει το θέµα του καθορισµού αµοιβής  του ανωτέρω στο ∆. Σ  για λήψη 
απόφασης βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 
 
 

                                                                        Α∆Α:Β4ΛΡΩΕ5-ΗΟΒ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                              

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                             
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/ 2012 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικου µέσου αναίρεσης στο Συµβούλιο Επικρατείας και  

                 ορισµός δικηγόρου 

 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

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

το 13 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου αναίρεσης στο Συµβούλιο Επικρατείας και 

ορισµός δικηγόρου»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Γενικής Γραµµατέως του 

∆ήµου κ. Κυριακής Νικολαίδου που έχει ως εξής: 

                        Στις  17-02-2012    συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  η 

από  12-11-2009 αίτηση ακύρωσης της Ελισάβετ Παπαθεοδωράτου  κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς (ως διαδόχου του ∆ήµου Ερίσου). 

                Με την ως άνω αίτηση ακύρωσης   ζητούσαν να ακυρωθεί η µε αριθ. 111/2009 

απόφαση του ∆ηµάρχου Ερίσου του Νοµού Κεφαλληνίας µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθ. 

58/2005 απόφαση του ίδιου ∆ηµάρχου, µε την οποία κατατάχθηκε η αιτούσα σε προσωρινή 



προσωποπαγή θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ανωτέρω 

∆ήµο. 

              Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τελικά  η ως άνω απόφαση του ∆ηµάρχου 

Ερίσου. 

  Παρακαλείται η  Οικονοµική  Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 

αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας  όπως ο Νόµος ορίζει κατά  της ανωτέρω 

απόφασης.  

Επίσης τον Ορισµό του ∆ικηγόρου κ. Μιχαήλ Μοσχονά που χειρίζεται την υπόθεση. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά :  

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει ότι επειδή το θέµα αυτό έχει να κάνει µε εργαζόµενους που 

βρίσκονταν στην ίδια ακριβώς υπηρεσιακή κατάσταση αλλά από τους ιθύνοντες 

αντιµετωπίσθηκαν σαν  δύο κατηγορίες , όπου στην πρώτη κατηγορία τακτοποιήθηκαν στους 

ΟΤΑ σε θέσεις Αορίστου χρόνου και στην δεύτερη κατηγορία που είναι και η ενάγουσα 

αναγκάστηκαν να προσφύγουν δικαστικά για την τακτοποίησή τους,   το θεωρεί άδικο για την 

εργαζόµενη  και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Γκισγκίνης προτείνει να µην ασκηθεί το ένδικο  µέσο της αναίρεσης και να τακτοποιηθεί η 

εργαζόµενη σε θέση αορίστου χρόνου στον ∆ήµο και καταψηφίζει την εισήγηση. 

Και αφού έλαβε υπόψη  

  1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 
  2.την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

4. Την άσκηση του  ενδίκου µέσου της αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας  όπως 
ο νόµος ορίζει κατά  της ανωτέρω απόφασης. 

5. Ορίζει τον δικηγόρο κ. Μιχαήλ Μοσχονά να προβεί στην άσκηση της αναίρεσης στο 
Συµβούλιο Επικρατείας. 

6. Παραπέµπει το θέµα του καθορισµού αµοιβής  του ανωτέρω στο ∆. Σ  για λήψη 
απόφασης βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν 3463/2006. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 
 
 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-Ν3Λ                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο : 

               Προµήθεια Λαµπτήρων. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

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

εισηγούµενος  το 14 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το 

έργο :Προµήθεια Λαµπτήρων.» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής: 

2ο Πρακτικό επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το έργο « Προµήθεια Λαµπτήρων» 

  Σήµερα 18/5/2012 ηµέρα Παρασκευή και στο ∆ηµοτικό θέατρο Κέφαλος και  ώρα 10.00 π.µ.  
συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 7 /2011  απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούµενη από τους:  

1. Μαντζουράτο Θεόδωρο Οικονοµόλογο  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος, 
2. Παγουλάτο  Λεωνίδα   Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέλος,  



3. Πεφάνη Αγγελική ∆ιοικητικό υπάλληλο Οικονοµικών  Υπηρεσιών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
µέλος. 

                     Για την αξιολόγηση των προσφορών βάση των κάτωθι κριτηρίων όπως ορίζει η διακήρυξη. 
: 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 

Συντελεστής Βαρύτητας 

 

     

 ΟΜΑ∆Α Α'  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.  Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές  20 

2.  Ποιότητα κατασκευής      10 

3.  Εγγύηση καλής λειτουργίας                                              10 

4.  Χρόνος παράδοσης  10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

 

 ΟΜΑ∆Α Β'  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συντ. βαρ. 50%) 

1.  Πιστοποίηση ISO ΕΛΟΤ     20 

2.  Εύρος επιχείρησης      20 

3.  Συνεργασία µε ΟΤΑ 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 50 

                                                   

 

 Γενικός βαθµός 

Η ανοιγµένη  προσφορά είναι :  ------------------------- 

 Οικονοµ. προσφορά 

                                                                       

                     

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα 
µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και συγκεκριµένα οι 
προσφορές των : 

 

 
      1. ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

2. ECOLIGHT  
3. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4. ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5. luminus ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ  
 Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προχώρησε στην αξιολόγηση της κάθε προσφοράς : 

 ΤΟΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε. 

ECOLIGHT 
ΜΑΦΡΕ∆Ο

Σ 

Luminus 
Νιφοράτος-
Τζουγανάτος 

Λυκούδης 
Ιωάννης 

Χρόνος 
παράδοσης 

8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1= 8,8 

Εγγύηση 8 χ 1,1= 8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 8 χ 1,1=8,8 



καλής 
λειτουργίας                                             
Ποιότητα 
κατασκευής
 
  

7,5 χ 1,1=8,25 7,5 χ 1,1=8,25 8 χ 1,1=8,8 8,5 χ 1,1=9,35 9,5 χ 
1,1=10,45 

Συµφωνία 
προσφοράς µε 
τεχνικές 
προδιαγραφές
  

8 χ 1,2=9,6 8 χ 1,2=9,6 8,5χ1,2=10,
2 

8 χ  1,2=9,6 8,5 χ 
1,2=10,50 

Πιστοποίηση 
ISO ΕΛΟΤ 

8,5 χ 1,2=10,2 7 χ 1,2=8,4 9 χ 1,2=9,6 8 χ 1,2=9,6 8,5 χ 
1,2=10,2 

Εύρος 
επιχείρησης
 
 
 
 
  

8,5 χ 1,2=10,2 8 χ 1,2=9,6 8  χ 1,2=9,6 8 χ 1,2=9,6 8,5 χ 
1,2=10,2 

Συνεργασία µε 
ΟΤΑ 

8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 8 χ1,1=8,8 

Σύνολο 64,65 62,25 64,60 64,55 67,75 
   
Στην συνέχεια και µετά από έλεγχο κρίνει  ότι πρέπει να προσκληθούν οι ενδιαφερόµενοι 
για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 

     Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 

   1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

  2. τα άρθρα  4 & 7 της  υπ΄αριθ. 51031/ 30-11-2011  διακήρυξης . 
 

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το 2 ο Πρακτικό επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για το έργο  
« Προµήθεια Λαµπτήρων» 
2. Εγκρίνει την συνέχιση  της διαδικασίας του διαγωνισµού όπως προβλέπεται στην 

διακήρυξη. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 
 
 
 
 
 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση Α/ ∆ηµάρχου για την υπογραφή των συµφωνητικών 

παραχώρησης χρήσης αιγιαλού µε απευθείας παραχώρηση. 

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

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

εισηγούµενος  το 16 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εξουσιοδότηση Α/ ∆ηµάρχου για την υπογραφή των 

συµφωνητικών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού µε απευθείας παραχώρηση.» 

Σύµφωνα µε την 128/12 απόφαση του ∆. Σ παραχωρήθηκε απευθείας , η απλή χρήση αιγιαλού στους 

αιτούντες  δικαιούχους ,ζητείται να εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή τον κ. Α/∆ήµαρχο για να υπογράφει τα 

αντίστοιχα συµφωνητικά . 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει την πάγια θέση του ότι οι αιγιαλοί και οι παραλίες πρέπει 

να είναι ελεύθερες προς χρήση από όλους τους πολίτες και καταψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού είδε τις διατάξεις : 

   1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

  2. την 128/2012 απόφαση ∆.Σ  
 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εξουσιοδοτεί τον Α/∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Πυλαρινό να υπογράφει τα συµφωνητικά για την 
απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού. 
 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΒΒ7                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Παγωτών . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 

 

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

εισηγούµενος  το 17 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την προµήθεια Παγωτών». 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 
 

   Σήµερα   25/5/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια παγωτών. 



Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι 
έχει  πρωτοκολληθεί (1) µία προσφορά : 
1. ∆. ΜΑΣΣΑ κ΄ΣΙΑ Ο.Ε. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας Αφοι Λιγνού Ο.Ε. και 
κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά  
παρουσία του ενός  ενδιαφερόµενου  και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , απορρίπτει 
την εταιρεία ∆. ΜΑΣΣΑ κ΄ΣΙΑ Ο.Ε. αφού δεν διέθετε βάση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 19706 17-
5-2012 διακήρυξη  εγγυητική επιστολή , υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση εγγραφής στο 
επιµελητήριο αλλά µόνο έγγραφο προσφοράς ενώ τα δικαιολογητικά της εταιρείας Λιγνός 
∆ιονύσιος κ΄ΣΙΑ Ο.Ε. ήταν πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των 
φακέλων των οικονοµικών προσφορών και αναλυτικά : 
1. Λιγνός ∆ιονύσιος κ΄ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 5% η οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
2.  

Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  19706/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής 
του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

     4. Την   παραπάνω προσφορά  
 
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια παγωτών : 

1.  Την εταιρεία  Λιγνό ∆ιονύσιο κ΄ΣΙΑ Ο.Ε.  µε έκπτωση 5%. 
      Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

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

   1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

   2. 19706/17-5-2011  απόφαση ∆ηµάρχου  

   3. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
   4. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    
 
                                       ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

3. Εγκρίνει ως έχει το  Πρακτικό Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια Παγωτών. 
 

     2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  την εταιρεία  «Λιγνό ∆ιονύσιο κ΄ ΣΙΑ Ο. Ε»  µε ποσοστό  
  
      έκπτωσης 5%. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                  Ο Πρόεδρος  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  

νερού-µπύρας- αναψυκτικών . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 

 

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

εισηγούµενος  το 18 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την προµήθεια νερού- µπύρας -αναψυκτικών». 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα  Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής: 

1Ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ ΜΠΥΡΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
 

   Σήµερα   25/5/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 



Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια νερού, µπύρας 
αναψυκτικών. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κανένας αυτοπροσώπως να καταθέσει προσφορά. 

  
          Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη  τα παραπάνω κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο και 
σύµφωνα µε την 19709/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     
      Προτείνει την επανάληψη του στις 31/5/2012 στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα όπως 
προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης. 
 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

2Ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΡΟΥ ΜΠΥΡΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
 

   Σήµερα   31/5/2012 ηµέρα Πέµπτη    και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια νερού, µπύρας 
αναψυκτικών. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κανένας αυτοπροσώπως να καταθέσει προσφορά. 

  
          Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη  τα παραπάνω κηρύσσει τον επαναληπτικό 
διαγωνισµό άγονο και σύµφωνα µε την 19709/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι 
της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος 
α  του  ΕΚΠΟΤΑ)  .   
 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 
 
Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ  γιατί οι προµήθειες θα γίνουν µε απευθείας ανάθεση. 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 
1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

   2. 19706/17-5-2011  απόφαση ∆ηµάρχου  

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



 
 
 
 

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

4. Εγκρίνει ως έχουν  το 1ο και  2ο  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια  
νερού- µπύρας –αναψυκτικών . 

 
     2.    Κηρύσσει άγονη  την   παραπάνω ∆ηµοπρασία  . 
 
     3. Οι προµήθειες θα γίνουν από το ελεύθερο εµπόριο µε απευθείας αναθέσεις.  
   
    
  
      
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                  Ο Πρόεδρος  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  

Ειδών σούπερ  -µάρκετ , ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 

 

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

εισηγούµενος  το 19 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την προµήθεια Ειδών σούπερ  -µάρκετ , ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής». 

 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει ως εξής: 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ , 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 



   Σήµερα   25/5/2012 ηµέρα Παρασκευή   και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ειδών σούπερ 
µάρκετ, αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κανένας αυτοπροσώπως να καταθέσει προσφορά. 

  
          Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη  τα παραπάνω κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο και 
σύµφωνα µε την 19708/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     
      Προτείνει την επανάληψη του στις 31/5/2012 στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα όπως 
προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης. 
 
 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ , 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

   Σήµερα   31/5/2012 ηµέρα Πέµπτη    και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ειδών σούπερ 
µάρκετ, αρτοποιϊας ζαχαροπλαστικής. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  
δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµία  προσφορά. 
 Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κανένας αυτοπροσώπως να καταθέσει προσφορά. 

  
          Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη  τα παραπάνω κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο και 
σύµφωνα µε την 19708/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του 
προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     
       
Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ  γιατί οι προµήθειες θα γίνουν µε απευθείας ανάθεση. 



 και αφού είδε τις διατάξεις : 
1. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

   2. 19706/17-5-2011  απόφαση ∆ηµάρχου  

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

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

5. Εγκρίνει ως έχουν  το 1ο και  2ο  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια  
Ειδών σούπερ  -µάρκετ , ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. 

 
     2.    Κηρύσσει άγονη  την   παραπάνω ∆ηµοπρασία  . 
 
     3. Οι προµήθειες θα γίνουν από το ελεύθερο εµπόριο µε απευθείας αναθέσεις.  
   
    
  
      
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                  Ο Πρόεδρος  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Α∆Α: Β4Λ9ΩΕ5-ΓΜΒ           

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η  Μαΐου  
2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής για την υ̟οβολή σε τεχνικό  
έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)  του ∆ήµου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 31 η Μαΐου   του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη   και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 27099  /25-05-2012 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  εννιά  (9) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                                                     
                                                                                                                                     1. 
Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
2. Γκισγκίνης Νικόλαος 
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ματιάτος Σπυρίδων 
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Ζαπάντης Ανδρέας    
9. Κουταλά Αικατερίνη    
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 

το  9 ο   θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής για την 

υ̟οβολή σε τεχνικό  έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)  του ∆ήµου» και έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την εισήγηση του προϊστάµενου  του γραφείου διαχείρισης των  και 

συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού συνεργείων του ∆ήµου κ. Λεωνίδα 

Παγουλάτο  που έχει ως εξής: 

 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 1) Του Ν.3463 /2006 Κ.∆.Κ 



 2) Του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα Καλλικράτης 
 
  Παρακαλώ την έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για     αντιµετώπιση 
δαπανών που αφορούν τον έλεγχο τριάντα τριών (33)  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ για 
να είµαστε νόµιµοι, τέλη, παράβολα και συναφείς δαπάνες και διάθεση σχετικής πίστωσης η 
οποία  ανέρχεται  στο ποσό των 6.604,00 ευρώ.  
  Από τα παραπάνω οχήµατα πλην ελάχιστων δεν έχουν περάσει ποτέ από τεχνικό έλεγχο 
και  το ειδικό τέλος είναι διαφορετικό ανά κατηγορία οχήµατος  
  Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε πλήρη παραστατικά του υπουργείου Συγκοινωνιών για 
την κάθε δαπάνη χωριστά που απαιτείται  για το κάθε αυτοκίνητο. 
  Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαι την έγκριση του ποσού των 6.604,00  ευρώ  . 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 

εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, 

εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 

απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 

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

ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του 

νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος 

οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των 

ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη 

διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος 

προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να 

λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως 

του οικονοµικού έτους.» 

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

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

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

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

υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη 

εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

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

εντάλµατος προπληρωµής.» 

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



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

διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια 

πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, 

εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 

απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 

αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στον έλεγχο όλων των 

αυτοκινήτων του ∆ήµου από ΚΤΕΟ , σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε τη διάθεση 

πίστωσης ποσού 5.000,00  ευρώ από τον Κ.Α 20.6323 προκειµένου να αντιµετωπισθεί το 

ζήτηµα. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• 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') 

 

 

  
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 
 
1.Εγκρίνει και  διαθέτει πίστωση 5.000,00  Ευρώ σε βάρος του Κ.Α 20.6323  του 

προϋπολογισµού έτους 2012  για την διαδικασία ελέγχου των αυτ/των του ∆ήµου από ΚΤΕΟ. 

2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου κ.  

Λεωνίδα Παγουλάτο ποσού 6.604,00 από τον Κ.Α 20.6323  

3. Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως την   31/ 8/2012. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 
                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Α∆Α:  Β4Λ9ΩΕ5-ΡΝΗ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                    
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100/ 2012 

 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  

Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 

 

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

εισηγούµενος  το 1 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

για την προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού». 

 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  που έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
 

   Σήµερα   28/5/2012 ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

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

  αποτελούµενη από τους:  
1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 



2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον 
προϊστάµενο του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί 
για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι 
δεν έχει  πρωτοκολληθεί  καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκαν δύο ενδιαφερόµενοι µε κλειστές προσφορές  
1  Μαρκάτος Π. Γεράσιµος  
2.  Γασπαρινάτου Βασιλική      και κατέθεσαν προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε τα δικαιολογητικά  
παρουσία και των δύο  ενδιαφερόµενων   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων 
των οικονοµικών προσφορών και αναλυτικά : 
3. Μαρκάτος Π  Γεράσιµος µε έκπτωση 5.426,61€ επί του προϋπολογισµού της µελέτης 

η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
      2.   Γασπαρινάτου Βασιλική µε έκπτωση 2.532,58 € επί του προϋπολογισµού της µελέτης   
            η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  19705/17-5-2011  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    
Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής 
του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

     4. Τις    παραπάνω προσφορές   
                                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού : 

1.  Τον Μαρκάτο Π. Γεράσιµο µε συνολική έκπτωση 5.426,61€ επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης. 

Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ   : ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 
 

Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού είδε τις διατάξεις : 
1. Του άρθρου 72  του Ν 3852/2010.--   2. την 19706/17-5-2011  απόφαση ∆ηµάρχου  

 3. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95-- 4. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ  

   
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει ως έχει το  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού. 

      2. Ανακηρύσσει   µειοδότη  τον κ. Γεράσιµο Π. Μαρκάτο   µε συνολική έκπτωση  
          5.426,61   € επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 
      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                  Ο Πρόεδρος  
                                                
 
                                             Πυλαρινός ∆ηµήτριος.   
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     Α∆Α:  Β4ΛΒΩΕ5-ΞΧ7                                                                

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 16 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
31  η  Μαΐου 2012 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση των όρων διακήρυξης  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την    ναυαγοσωστική 

κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆. Ε. Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 16  η   Μαΐου  του έτους 2012 , ηµέρα Πέµπτη         και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  27099 /25 -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 εννιά   (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         
2. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                               
3. Γαλάτης Άγγελος                                                     
4. Πυλαρινός ∆ηµήτριος 
5. Ματιάτος Σπυρίδων 
6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7. Αικατερίνη Κουταλά 
8.Ζαπάντης Ανδρέας 
9. Κουταλά Κατερίνα 
 

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

το 2 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση των όρων διακήρυξης  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την    ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της ∆. Ε. Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» την 

εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την έγκριση των παρακάτω όρων :  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

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

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 
28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη 



πολυσύχναστων παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 
32.718,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2012: € 32.718,00  
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2012: € 32.718,00  
 
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  

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

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

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

 
Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 

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

Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 3% της 
προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας, ήτοι στο ποσό των Επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ  (798 
€).  

Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές 
Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή 
χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές 
διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει 
την ηµεροµηνία έκδοση της, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την 
επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της οποίας δίδεται η εγγύηση, να 
περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εγγυητής παραιτείται 
από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την 
υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό 
κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος 
της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό 
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.  

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

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



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

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

 

Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  

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

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

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για την δράση µε τίτλο 
«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» και στην οποία θα αναφέρονται όλες οι παρόµοιας φύσης µε την παρούσα 
εργολαβίες, που εκτελέσθηκαν από τους ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα πλαίσια οποιασδήποτε 
συνεργασίας, ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή του εργοδότη, του τίτλου της 
εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της συµβατικής αµοιβής, 
του ποσοστού συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης αµοιβής. 
Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
τους φορείς ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις, 
βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.  

 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα 
διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής εργασίας στη ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης, και για το οποίο θα 
δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε παροχή υπηρεσιών, 
µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός 
πίνακας για το προσωπικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατάθεση µέσα στον ίδιο φάκελο των 
δικαιολογητικών, από τα ακριβή αντίγραφα των πτυχίων του προσωπικού από αναγνωρισµένη 
σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, της ανάλογης άδειας από την λιµενική αρχή και 
αποδεικτικά στοιχεία της αυτής εργασιακής σχέσης.  

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, µηχανικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της µελέτης,  

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

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

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



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

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

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

 

Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  

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

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) µε την, αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα από 
τον νόµιµα εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό 
παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς.  

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

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

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

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την οικονοµική τους 
προσφορά σε ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της 
επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή της, το τηλέφωνο, το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής και την 
επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Ναυαγοσωστική κάλυψη των 
πολυσύχναστων παραλιών της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς » & 
«Οικονοµική προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 
παραλιών της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ∆ήµου Κεφαλλονιάς». Για τη συµµετοχή στη 
δηµοπρασία κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς φακέλους, 



αφενός τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

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

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

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

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

Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  

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

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η τεχνική έκθεση µε τον προϋπολογισµό  

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

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

 

Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  

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

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  

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

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  

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

Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

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



ΑΡΘΡΟ 11
ο 

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

 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  

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

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:  

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

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

O κ. Γκισγκίνης αναφέρει ότι διαφωνεί κάθετα µε την λογική της ιδιωτικοποίησης του ζητήµατος της 

φύλαξης και ασφάλειας των παραλιών ,προσθέτοντας ότι  είναι µια απόδειξη της πρόθεσης της 

∆ηµοτικής Αρχής ,µε αφορµή την απαγόρευση των προσλήψεων ,να περάσουν οι παραλίες σε ιδιώτες, 

σήµερα σε µικρούς επαγγελµατίες   αύριο ίσως  σε  µεγάλες επιχειρήσεις.  

Επαναλαµβάνει ότι για την ασφάλεια των λουοµένων στις παραλίες οι υπηρεσίες πρέπει  να 
παρέχονται από υπαλλήλους του ∆ήµου και καταψηφίζει την εισήγηση   
και λαµβάνοντας υπόψη:  
 1. Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Το N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Το αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ’αρ. 101/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνονται τα τεύχη 
µελέτης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

         6. Το άρθρο 72  του Ν 3852/2010. 

 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εγκρίνει  τους  όρους  διακήρυξης  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την    ναυαγοσωστική κάλυψη των 

πολυσύχναστων παραλιών της ∆. Ε. Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως αναφέρονται παραπάνω. 

      Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
                                               Πιστό αντίγραφο  
                                                
                                          Πυλαρινός ∆ηµήτριος.    
 


