ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 31 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20η Νοεµβρίου 2015 ∆ήµου
Κεφαλλονιάς .
Στο Αργοστόλι σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2015 , ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10 :00 το πρωί ,
συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (η
προγραµµατισµένη Συνεδρίαση ήταν για τις 19-11-2015 µεταφέρθηκε όµως για τις 20-11-2015 διότι στις 19/11
την ίδια ώρα συνεδρίαζε έκτακτα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο) η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό
πρωτ 44421/ 19-11 -2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 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 επτά (7) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος (ΑΠΩΝ στην 359 και 360/2015)
3. Λυκούδης Ιωάννης
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Κουρκουµέλης Ηλίας
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος.)
7.Κωνσταντάκης ‘Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φλωράτος Θεόδωρος
Ζαπάντης Ανδρέας
Λυκούδης ∆ιονύσιος
Ανουσάκης Νικόλαος

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 359 / 2015
Α∆Α: ΩΞΩΜΩΕ5-4ΡΗ
ΘΕΜΑ : Εξέταση ενστάσεων κατά των όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια

«Αναβάθµιση φωτισµού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας».
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το 1 ο θέµα
ηµερήσιας διάταξης: «Εξέταση ενστάσεων κατά των όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια « Αναβάθµιση φωτισµού
κοιν/στων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας.» ανέφερε στην Επιτροπή ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον
γιατί αµέσως µετά την συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ώρα 11: 00 διεξάγεται ο διαγωνισµός του εν λόγω έργου
σύµφωνα µε την 350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Νικόλαο Γκισγκίνη ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω:
Καταρχήν θέλω να πω ότι η απόρριψη της ένστασης ήλθε στα Μέλη της Επιτροπής µε email πριν είκοσι λεπτά
,εάν είναι αυτό επίσηµο έγγραφο που δεν αναγράφεται πότε συνεδρίασε – ποιοι ήταν παρόντες- ηµεροµηνία –
πρωτόκολο και εάν η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία ή οµόφωνα. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι ενώ η
απόρριψη των ενστάσεων ήλθε πριν είκοσι λεπτά , όταν οι ίδιοι επικαλούνται (δεν ξέρουµε ποιοι είναι) ότι
απορρίπτουν τους ουσιαστικούς λόγους της ένστασης µιας εταιρίας για 60 δευτερόλεπτα εµείς για αυτό το θέµα
θα βγάλουµε ανακοίνωση.
Στην συνέχεια σε σχετική ερώτηση του κ. Γκισγκίνη, η Πρόεδρος αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 της
σχετικής διακήρυξης δεν αναφέρεται ότι για την εκδίκαση των ενστάσεων πρέπει να παρίστανται οι ενιστάµενοι.
Αµέσως µετά η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. Παγώνη ο οποίος
διευκρινίζει ότι πρόκειται για τα Μέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ.κ Κων/νο Παγουλάτο – Σοφία Κουστουµπάρδη
και ότι υπάρχει γνωµοδότηση του Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ η οποία κατατίθεται στην Οικονοµική
Επιτροπή και δεν υπάρχει υπογεγραµµένο το Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
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Ο κ. Γκισγκίνης δηλώνει ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία θέλουν φωτοτυπία του επίσηµου Πρακτικού της
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ µε υπογραφές και και όχι την γνωµοδότηση του Προέδρου της.
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σοφία Γραµπή η οποία αναφέρει ότι
άποψη του Προεδρείου είναι ότι το θέµα πρέπει να αποσυρθεί γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και τα
υπογεγραµµένα Πρακτικά για την συζήτηση του θέµατος , θα γίνει ο διαγωνισµός και από κεί και πέρα θα
αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή επί του Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού ,τις ενστάσεις και όπως εξελιχθεί ο
διαγωνισµός.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη :
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 350/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .
3) την πρόταση της Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και τα υπογεγραµµένα Πρακτικά για την συζήτηση του θέµατος :
Εξέταση ενστάσεων κατά των όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια « Αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων
χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας.» αποσύρεται το θέµα .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 360 / 2015
Α∆Α: ΩΤΥ5ΩΕ5-ΨΨ7
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού 2015 της ΠΑΓΙΑΣ Προέδρου
Τ.Κ Τουλιάτων .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το
2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού
2015 της ΠΑΓΙΑΣ Προέδρου Τ.Κ Τουλιάτων » έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
1) 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.
2) Λόγω του σεισµού τις 17-11-2015 σηµειώθηκαν ζηµιές στην Τ.Κ Τουλιάτων , ζητείται η έγκριση των δαπανών
απόδοσης της ΠΑΓΙΑΣ του Προέδρου για ανανέωση της ,σύµφωνα µε την 1350/13-11-2015 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης.

Αριθ. έκθεσης Ημ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία
1350

Κ.Α.ΠΡΟΥ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

13/11/2015 992,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ

35.6262.01 14.564,54

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) 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
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6) την υποβληθείσα πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
και διαθέτει την αντίστοιχη

πίστωση

σε

βάρος των εγγεγραµµένου Κωδικού Αριθµού Εξόδων 35.6262.01 του Προϋπολογισµού 2015 µε
τίτλο

«ΠΑΓΙΑ Τ.Κ ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ .»

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.
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