Α∆Α: ΩΧΖΤΩΕ5-Σ1Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η Ιουνίου
2015 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242 / 2015
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 151/2015 απόφασης Οικ. Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται το
Α.Π 4912/10-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου µε
τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»
και αποδέσµευση της σχετικής πίστωσης.

Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Ιουνίου του έτους 2015 , ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 το µεσηµέρι
, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή
, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 22607/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. ∆ιονύσιος Λυκούδης
3. Ανουσάκης Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Κουρκουµέλης Ηλίας
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
Θεόδωρος Φλωράτος
Ζαπάντης Ανδρέας
Λυκούδης Ιωάννης

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το
µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της 151/2015 απόφασης Οικ. Επιτροπής
σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται το Α.Π 4912/10-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ και αποδέσµευση σχετικής πίστωσης» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 23153 /16-06-2015 έγγραφό της Προϊσταµένης της ∆/νσης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα – Χαιτίδου το οποίο έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αργοστόλι, 15-6-2015

Ταχ.∆/νση

ΠΡΟΣ :

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

: Λ. Βεργωτή 160
Αργοστόλι – 281 00
: Ε. Αλεξανδροπουλος
: 26710 22657
: 26710 22472

Αριθ. Πρωτ.:

23153

Οικονοµική Επιτροπή
∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς
κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. ∆/νση Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ :

Ανάκληση της 151/2015 απόφασης σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται το Α.Π 4912/10-02-2015
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»

ΣΧΕΤ:
1. Η υπ’ αρίθµ.Κατευθυντήρια Οδηγία 4 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
περί «Τήρηση ∆ιατυπώσεων ∆ηµοσιότητας κατά τη ∆ιαδικασία Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
2. Το υπ’ αρίθµ 1130/3-6-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
3. Τις διατάξεις των Ν.4013/2011 και Ν.4281/2014
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εισηγούµαστε την ανάκληση της 151/2015 απόφασης
σας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται το Α.Π 4912/10-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες

Συνηµµένα
1) Το υπ’ αρίθµ 1130/3-6-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης
Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Τις διατάξεις των Ν.4013/2011 και Ν.4281/2014
3) Το υπ’ αρίθµ 1130/3-6-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων
4) την εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ανακαλεί την 151/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίνεται το µε αρίθ. πρωτ. 4912/10-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ».
.
2. Εγκρίνει την 73/2015 αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης συνολικού ποσού 392.180,09 € της
266/2015 ισόποσης έκθεσης ανάληψης δαπάνης από τον Κ.Α εξόδου 30.7331.01 του
Προϋπολογισµού 2015 που είχε εγκριθεί µε την 56/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

Α∆Α: Ω8ΕΒΩΕ5-ΕΥΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η Ιουνίου 2015 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 243 / 2015
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για εργασίες Λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ
Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου.
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Ιουνίου του έτους 2015 , ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 το µεσηµέρι ,
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα
από την µε αριθµό πρωτ. 22607/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. ∆ιονύσιος Λυκούδης
3. Ανουσάκης Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Κουρκουµέλης Ηλίας
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)

Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
Θεόδωρος Φλωράτος
Ζαπάντης Ανδρέας
Λυκούδης Ιωάννης

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος
εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για εργασίες
Λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε
αρίθ. Πρωτ. 22841/15-06-2015 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής :
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση τα Πρακτικά ∆ιαγωνισµών για τις Εργασίες Λειτουργίας και Επιτήρησης των
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού και σας παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες. Είµαστε στη
διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και διευκρίνισης.
Για την Οικονοµική Υπηρεσία Του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : Παγώνης ∆ιονύσιος
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 22338/11-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού εργασιών λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου
το οποίο έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και η ανακήρυξη µειοδότη .

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :

Ο κ. Γκισγκίνης

αναφέρει τα παρακάτω: Εδώ είναι µία καραµπινάτη ιδιωτικοποίηση των

λειτουργιών των

υπηρεσιών της παραλίας του Πλατύ Γιαλού . Με την µορφή της σαλαµοποίησης του προσωπικού που χτυπάει
µε τον πιο έντονο βαθµό τα εργασιακά δικαιώµατα των ανθρώπων που θα δουλέψουν εκεί που είναι ήδη
χτυπηµένα µε τις αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης , χωρίς ωράρια ,επιδόµατα και υπερωρίες. Είναι µια
συλλογική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης και είναι στην λογική αυτή που έχει να κάνει µε την
µείωση του εργατικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών οµίλων και της
κερδοφορίας τους χτυπώντας τα εργατικά δικαιώµατα και τις υπηρεσίες. Επίσης σε σχέση µε την διαχείριση της
όλης λειτουργίας παρόλο που το τυπικό , δηλαδή η απόδειξη θα είναι στο όνοµα του ∆ήµου η ταµειακή µηχανή
να καταγραφεί καθώς επίσης οι προµήθειες και τα τιµολόγια ότι θα τα χειρίζονται και θα παραλαµβάνουν
υπάλληλοι του ∆ήµου . Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα µπορούσε να πιέσει σε µια άλλη κατεύθυνση να διεκδικήσει
αγωνιστικά και να εκθέσει την κυβέρνηση

για να κερδίσει περισσότερα . Με την έννοια λοιπόν όλων των

παραπάνω εµείς καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -

–Ανουσάκης Νικόλαος - Κουρκουµέλης Ηλίας -Λυκούδης

∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 227/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης)
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει ως έχει το µε αρίθ. Πρωτ. 22338/11-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του
Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή για τις εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
2. Ανακηρύσσει µειοδότη για τις εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆ηµοτικής
Ενότητας Αργοστολίου την εταιρία µε την επωνυµία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ε.Π.Ε που προσέφερε έκπτωση 1,00 %
επί του προϋπολογισµού της 34/2015 µελέτης , ήτοι ποσό 41.778,00 € και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α ποσό
51.386,94 €.
2)
3. Η παρούσα θα αποσταλεί για σχετικό έλεγχο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –
3) ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο Τµήµα ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
4.Μετα την έγκριση της παρούσας , θα κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
5. Ο χρόνος διάρκειας αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και 31/10/2015 σύµφωνα µε το
άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης (227/2015 απόφασης Οικ. Επιτροπής)
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

Α∆Α: ΩΜΕΞΩΕ5-0ΕΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η Ιουνίου 2015 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244 / 2015
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για εργασίες Λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου.
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Ιουνίου του έτους 2015 , ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 το µεσηµέρι ,
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα
από την µε αριθµό πρωτ. 22607/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. ∆ιονύσιος Λυκούδης
3. Ανουσάκης Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Κουρκουµέλης Ηλίας
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)

Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
Θεόδωρος Φλωράτος
Ζαπάντης Ανδρέας
Λυκούδης Ιωάννης

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος
εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για εργασίες
Λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆.Ε. Πυλάρου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ.
22841/15-06-2015 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής :
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση τα Πρακτικά ∆ιαγωνισµών για τις Εργασίες Λειτουργίας και Επιτήρησης των
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού και σας παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες.
Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και διευκρίνισης.
Για την Οικονοµική Υπηρεσία Του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : Παγώνης ∆ιονύσιος
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 22420/11-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού εργασιών λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου το οποίο
έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και η ανακήρυξη µειοδότη .

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :

Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:
Εδώ είναι µία καραµπινάτη ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών των υπηρεσιών της παραλίας Μύρτου. Με την
µορφή της σαλαµοποίησης του προσωπικού που χτυπάει µε τον πιο έντονο βαθµό τα εργασιακά δικαιώµατα των
ανθρώπων που θα δουλέψουν εκεί που είναι ήδη χτυπηµένα µε τις αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης , χωρίς
ωράρια ,επιδόµατα και υπερωρίες. Είναι µια συλλογική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και της Κυβέρνησης και
είναι στην λογική αυτή που έχει να κάνει µε την µείωση του εργατικού κόστους και την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και των επιχειρηµατικών οµίλων και της κερδοφορίας τους χτυπώντας τα εργατικά
δικαιώµατα και τις υπηρεσίες. Επίσης σε σχέση µε την διαχείριση της όλης λειτουργίας παρόλο που το τυπικό ,
δηλαδή η απόδειξη θα είναι στο όνοµα του ∆ήµου η ταµειακή µηχανή να καταγραφεί καθώς επίσης οι
προµήθειες και τα τιµολόγια ότι θα τα χειρίζονται και θα παραλαµβάνουν υπάλληλοι του ∆ήµου . Ο ∆ήµος
Κεφαλλονιάς θα µπορούσε να πιέσει σε µια άλλη κατεύθυνση να διεκδικήσει µε αγωνιστικά και να εκθέσει την
κυβέρνηση για να κερδίσει περισσότερα . Με την έννοια λοιπόν όλων των παραπάνω εµείς καταγγέλλουµε και
καταψηφίζουµε την εισήγηση.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -

–Ανουσάκης Νικόλαος - Κουρκουµέλης Ηλίας -Λυκούδης

∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 226/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει ως έχει το µε αρίθ. Πρωτ. 22420/11-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του
Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή για τις εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου .
2. Ανακηρύσσει µειοδότη για τις εργασιών λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας
Πυλάρου την εταιρία µε την επωνυµία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ε.Π.Ε
που προσέφερε έκπτωση 1,00 % επί του
προϋπολογισµού της 35 /2015 µελέτης , ήτοι ποσό 58.608,00 € και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α ποσό
72.087,84 €.
4)
3. Η παρούσα θα αποσταλεί για σχετικό έλεγχο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –
5) ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού .
4.Μετα την έγκριση της παρούσας , θα κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
5. Ο χρόνος διάρκειας αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και 31/10/2015 σύµφωνα µε το
άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης.(226/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

Α∆Α: 7ΜΩΜΩΕ5-Ο3Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17 η Ιουνίου 2015 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 245 / 2015
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2015.
και ώρα 12.00 το µεσηµέρι ,
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Ιουνίου του έτους 2015 , ηµέρα Τετάρτη
συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα
από την µε αριθµό πρωτ. 22607/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. ∆ιονύσιος Λυκούδης
3. Ανουσάκης Νικόλαος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Κουρκουµέλης Ηλίας
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)

Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
Θεόδωρος Φλωράτος
Ζαπάντης Ανδρέας
Λυκούδης Ιωάννης

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος
εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
προϋπολογισµού 2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις .
Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2015 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Αριθ.
Ηµ/νία
έκθεσης έκδοσης
839

840

Ποσό

Αιτιολογία

Κ.Α.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

16/06/2015

Συντήρηση και επισκευή σκευών ,
305,72 επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

10.6265

3.601,75

16/06/2015

Εξοδα λοιπών
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΓΙΑ
187,82 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10.6463

7.178,29

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ &
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ]

842

Παροχή υπηρεσιών επιστασίας έργου
Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγίου
16/06/2015 7.500,00 Νικολάου-Πόρου.
Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων
χώρων[ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
31054947(ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
16/06/2015 290,71 ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ)]

843

16/06/2015

844

16/06/2015

30.6262.04

0,00

20.7336.07

1.208,60

10.6699

4.895,00

10.6662

12.261,10

20.6253

12.671,25

70.7135.20

14.575,93

16/06/2015

Ασφάλιστρα µεταφορικών
µέσων(Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΡ.
928,00 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ) (ΚΗΥ5864)

10.6253

6.623,87

848

16/06/2015

Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών
127,92 εκτυπώσεων.

10.6613

6.527,54

849

Ηλεκτρ. Κοιν. Χώρων (Α)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΛΟΝΑΣ, αρ.ιθ.
15176/2015 & 53586/2014
έγγραφα ΤΚ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ,
Β) τοποθέτηση φωτ. Σωµ. σε
υπάρχ. στύλους στην ΤΚ
ΣΠΑΡΤΙΩΝ, περιοχή Κλείσµατα,
αριθ. 15336/2015 έγγραφο
∆ηµάρχου &14382έγγραφο
Εντεταλµ. Συµβ. Η.
16/06/2015 1.038,42 Κουρκουµέλη)

20.7336.07

170,18

850

16/06/2015

122,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

10.6672

2.933,75

16/6/2015

Συντήρηση και επισκευή σκευών ,
294,00 επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

10.6265

3.307,75

841

845

846

847

851

105,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά εργαλεία).

Υλικά συντήρησης και επισκευής
980,00 λοιπών εγκαταστάσεων.
Ασφάλιστρα φορτηγών και
µεταφορικών µέσων(Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ
ΡΑΥΤ. ΓΕΡ.) (ΚΗΙ 8933, ΜΕ34624,
16/06/2015 1.376,00 ΚΗΙ8927,ΚΗΙ8926, ΚΗΙ4417)
Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών (
Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός
16/06/2015 424,07 εξοπλισµός ) .

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :
Ο κ. Γκισγκίνης ψηφίζει τις προτάσεις : 842 και 849/2015.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - –Ανουσάκης Νικόλαος - Κουρκουµέλης Ηλίας -Λυκούδης
∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:

1) Tο άρθρο

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

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3)την 312 /2014 απόφαση ∆ Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015.

4) την υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του
Προϋπολογισµού 2015.
5)Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015
6) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
και διαθέτει τις αντίστοιχες

πιστώσεις

βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού 2015 .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

σε

