
                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                               
 
                                             
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 24ης έκτακτης  συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής την 17η  
Οκτωβρίου  2011 ∆ήμου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164/ 2011 
 
  ΘΕΜΑ : «Καθορισμός τρόπου ανάθεσης  μελέτης ∆ιαμορφώσεων Κοινοχρήστων 
χώρων της ∆ημοτικής Ενότητας Σκάλας» 
 
Στο Αργοστόλι σήμερα 17 η Οκτωβρίου   του έτους 2011 , ημέρα ∆ευτέρα    και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 43721 /14-10-2011 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   οκτώ  (8) και 
ονομαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                                                     
                                                                                  Κουταλά Αικατερίνη                                                          
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
2. Γκισγκίνης Νικόλαος 
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 
4.  Ζαπάντης Ανδρέας       
5. Γαλάτης Άγγελος  
6. Πυλαρινός ∆ημήτριος 
7. Αυγουστάτου Αθηνά 
8. Μαρία Κουνάδη (αναπληρωματικό Μέλος)     
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το  1ο   θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός τρόπου ανάθεσης  μελέτης 
∆ιαμορφώσεων Κοινοχρήστων χώρων της ∆ημοτικής Ενότητας Σκάλας» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου που έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση μελέτης ∆ιαμορφώσεων Κοινοχρήστων χώρων της ∆ημοτικής 
Ενότητας Σκάλας»  

           (Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, άξονας 3,Μέτρο 
322)  
Για την ένταξη στο ως άνω πρόγραμμα απαιτείται μελέτη διαμορφώσεων η οποία δεν δύναται 
να συνταχθεί από την  Τεχνική Υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης του 
κατάλληλου εξοπλισμού για την εκπόνησή της.  Ως εκ τούτου προτείνεται να  συνταχθεί από 
ιδιώτη μελετητή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο  209 παρ.3 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.)  και 
72 του Ν. 3852/4-6-2010(ΦΕΚ87/7-6-2010 σε πτυχίο Α΄ τάξης κατηγορίας 16 (μελέτες 
τοπογραφίας) και Α΄ τάξης κατηγορίας 10 (μελέτες Συγκοινωνιακών Εργων) που δεν θα 



υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης για την 
αντίστοιχη κατηγορία.  

Το όριο της κατηγορίας 7  του άρθρου 4  του Π∆/τος 798/1978 σύμφωνα με την 
∆15/οικ/6655/22-3-2011 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι 11.651 €, ήτοι 30% x 11.651 €,  = 
3.495,30 € εξαιρουμένου ΦΠΑ. 

Η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.495,30 € (χωρίς ΦΠΑ) και 4.299,22€  (με 
ΦΠΑ) σύμφωνα με το συνημμένο Φάκελλο έργου.                                           

  Η χρηματοδότηση είναι  από ΣΑΤΑ.                                          

 Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις 

π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  στην  Οικονομική Επιτροπή 

να εγκρίνει την απευθείας  ανάθεση της μελέτης «Μελέτη ∆ιαμορφώσεων Κοινοχρήστων 
χώρων της ∆ημοτικής Ενότητας Σκάλας»           

Επίσης ζητείται η έγκριση της παραπάνω δαπάνης και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό .                                     

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται  στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει  ότι συμφωνεί να ενταχτεί  στο παραπάνω πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης η συγκεκριμένη μελέτη αλλά πρέπει να επισημάνει την προχειρότητα 
των ενεργειών της τελευταίας στιγμής για το συγκεκριμένο θέμα με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχουν περιθώρια για σωστές διαδικασίες . 
Για τον παραπάνω λόγο και επειδή δεν δόθηκε χρόνος  για την ανακοίνωση  πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερομένους μελετητές με αποτέλεσμα την απευθείας ανάθεση 
της μελέτης ,  ψηφίζει μόνο την έγκριση και διάθεση πίστωσης της δαπάνης και καταψηφίζει 
την απευθείας ανάθεση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισημαίνει και αυτός με την σειρά του  ότι οι μελέτες έπρεπε να 
έχουν γίνει πολύ νωρίτερα για να υπάρχει περιθώριο χρόνου και να μην φτάνουν τέτοια 
θέματα να συζητούνται ως κατεπείγοντα. 
∆ηλώνει ότι ψηφίζει την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης και 
επίσης ψηφίζει με επιφύλαξη την απευθείας ανάθεση της μελέτης. 
και αφού είδε τις διατάξεις:  
 
• την παρ 1 & 2 του  άρθρου 253  Ν. 3463/06 
• το άρθρο 6 του Π∆ 28/80 
• παρ 3 & 4 Άρθρο 209 του Ν. 3463/06 
• την απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& ∆ικτ. ∆15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ 743/05.05.2011 

τεύχος Β’) 
• το Π.∆. 798/78 
• την  βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΤΥ∆Κ, περί αδυναμίας αυτής για τη σύνταξη της 

μελέτης. 
 
                                                           
                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης  με τίτλο «Μελέτη ∆ιαμορφώσεων 
Κοινοχρήστων χώρων της ∆ημοτικής Ενότητας Σκάλας » στο ιδιωτικό μελετητικό γραφείο 
ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε που εδρεύει στο Αργοστόλι Λεωφόρος Βεργωτή 28 με Α.Φ.Μ 081980278 
και αριθμό μητρώου μελετητών 395  έναντι αμοιβής  τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
πέντε και τριάντα (3.495,30  ) Ευρώ (χωρίς Φ. Π. Α. 23%). 
 
2. Ψηφίζει πίστωση  4.299,22€    Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7412.73    του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2011 , για την παραπάνω αιτία.  
Τα οικεία χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα της δικαιούχου μελετητικής εταιρίας.  
 



3. Η μελέτη  πρέπει να εκπονηθεί σε προθεσμία (10) δέκα  ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ που 
βαρύνει το δήμο. 
 
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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                       Αργοστόλι  18/10/2011 
 

                      Αριθμ. Πρωτ. 44166 



ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής  

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου  
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη 
Τηλέφωνο     : 2671022933  
                        εσωτ. 30 

 
Προς:   Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
                    Πελοποννήσου Δυτικής  
                     Ελλάδας & Ιονίου. 
                    Διεύθυνση Διοίκησης 
Τμήμα διοικητικού –Οικονομικού. 
Λεωφόρος Βεργωτή 160, 28100 Αργοστόλι. 
Υπόψη κ. Μαρίας   Δαναλάτου. 
 
 
        
 
  

 
 

Θ Ε Μ Α : 
Καθορισμός τρόπου ανάθεσης μελέτης ∆ιαμορφώσεων κοινοχρήστων 
χώρων της ∆ημοτικής Ενότητας Σκάλας. 
. 

 
 
      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 164ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση.  
 
 

                                               
                                                                                                    Ο ∆ήμαρχος 
                                                                                          Με εντολή του. 
    ΚΟΙΝ 
 
1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς  
2.   Λογιστήριο                                                                               Α. Πεφάνη 
3. Τεχνική Υπηρεσία 
4. ΧΩΡΟΔΟΜΗ Ο.Ε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 



 
 
 

 
  Στο Αργοστόλι σήμερα την 18 η Οκτωβρίου  του έτους 2011, ο 
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά 
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το 
Δημοτικό Κατάστημα το αρ 164/2011 Απόσπασμα Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες   
 
 
 
 
Αντώνιος  Μουρελάτος  

 


	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
	                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
	                    Πελοποννήσου Δυτικής 
	                     Ελλάδας & Ιονίου.

