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                                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 
 της  26 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24  η  Σεπτεµβρίου  2015 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς .  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  24 η   Σεπτεµβρίου   του έτους 2015, 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     
36801/21 -09-2015 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  πέντε   ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                         ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                   
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                     Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.   Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                  
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                   
5   Κωνσταντάκης Άγγελος(αναπληρωµατικό Μέλος-ΑΠΩΝ στην 316)                     Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       Ιωάννης Λυκούδης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  : 
1. Ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής ότι στην 311/2015 απόφαση της µε θέµα «Έγκριση Φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» η 
εισηγούµενη Τεχνική Υπηρεσία έστειλε στην Οικονοµική Επιτροπή µε  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την εισήγησή του εν λόγω θέµατος  
προσθέτοντας  την δικαιολόγηση της πρότασής της ως προς  προτεινόµενο  τρόπο ανάθεσης εκπόνησης της  µελέτης και ζητά από τα Μέλη 
την σύµφωνη γνώµη τους για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 311/2015 απόφασης της. 
Τα Μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν οµόφωνα την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 311/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2. Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω θέµατα προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
Α) Παράταση σύµβασης και έλεγχο και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Κρφαλλονιάς. 
Β) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος 
Γ) Έγκριση δαπάνης και ψηφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
∆) Αποδέσµευση πίστωσης 12.000,00 για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 
Τα Μέλη της Επιτροπής οµόφωνα εγκρίνει την συζήτηση τους. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  316   / 2015                                                               Α∆Α: 7Χ5ΚΩΕ5-∆ΛΠ 
 ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση σύµβασης (Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών 
 ∆ήµου Κεφαλλονιάς) . 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 1 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Εισήγηση για παράταση σύµβασης 
(Ολοκλήρωσης Εργασιών Ελέγχου και Πιστοπόιησης Παιδικών Χαρών∆ήµου Κεφαλλονιάς)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την  µε 
αρίθµ. πρωτ. 37108 /  22-09-2015  αίτηση της εταιρίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΕΠ) η  οποία  αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
 
 



 
 
 
 
   
 

Στην συνέχεια ζητά από την Επιτροπή να αποφασίσει τα παρακάτω :  
α) Να εγκρίνει την αιτούµενη παράταση της αριθ. 24686/25-06-2015 Σύµβασης µε την παραπάνω εταιρία κατά (10) 
∆έκα εργάσιµες ηµέρες , προκειµένου να παραδώσει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις , χωρίς καµία επιβάρυνση του Οικονοµικού 
Συµβατικού Αντικειµένου και  



β) Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής απόφασης παράτασης της παραπάνω αναφερόµενης σύµβασης. 
  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 µε αριθµ πρωτ. 37108/2015 αίτηση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
 3) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
1. Εγκρίνει την αιτούµενη παράταση της αριθ. 24686/25-06-2015 Σύµβασης µε την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ κατά (10)δέκα 
εργάσιµες ηµέρες , προκειµένου να παραδώσει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις , χωρίς καµία επιβάρυνση του Οικονοµικού 
Συµβατικού Αντικειµένου 

2. Εξουσιοδοτεί  τον   ∆ήµαρχο  Κεφαλλονιάς  για την υπογραφή της σχετικής απόφασης παράτασης της αριθ. 24686/25-06-
2015  σύµβασης. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  317  / 2015                                                                     Α∆Α: 73ΖΗΩΕ5-Φ4Τ 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (ΕΚΠΟΤΑ) για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του εν λόγω έργου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος    το 2 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού(ΕΚΠΟΤΑ0 για την προµήθεια 
καλοθοφόρου οχήµατος». έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το  από 22-09-2015  διαβιβαστικό του Προέδρου  της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  σύµφωνα 
µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση  στην  Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 36980/22-09-2015 Πρακτικό της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 



 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 
της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ   για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος  και αναλυτικά:  
να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ ο δηµόσιος πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. και  36.900,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α   ,  να επαναληφθεί µε τον ίδιο τρόπο στον ίδιο χώρο και ώρα 



  την  Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015 σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθ. 35389/10-09-2015 ∆ιακήρυξης. 
( 312/10-09-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)  

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση για την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού µε την επισήµανση 
όµως ότι η συγκεκριµένη µελέτη πάσχει όπως και οι προηγούµενες µελέτες για τις υπόλοιπες προµήθειες του ∆ήµου  . 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος   – Γαρµπή Σοφία- Αλέξανδρος Μοσχονάς  και 
Άγγελος Κωνσταντάκης .                                                                   
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΕΚΠΟΤΑ). 
3) την    1176  /2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
4) την 144/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

   5)  την  312  /10-09-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   6)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
  Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
καλαθοφόρου οχήµατος. 

2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ  τον δηµόσιο πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € χωρίς   Φ.Π.Α. και 
36.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  . 

3.  Ο παραπάνω ∆ιαγωνισµός θα  επαναληφθεί µε τον ίδιο τρόπο , στον ίδιο χώρο και ώρα ,  την  Τρίτη 29 η  Σεπτεµβρίου 
2015  σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αριθ. 35389/10-09-2015 ∆ιακήρυξης. ( 312/10-09-2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  
-- Α∆Α: 6Ξ58ΩΕ5-ΚΨ0) 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   318   / 2015                                               Α∆Α: 7Ω08ΩΕ5-5ΓΖ                  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  3 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση   
δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>>.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 23-09-2015 έγγραφο 
του το οποίο έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:<<Eισήγηση για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>> 
Σάς αποστέλλουµε την εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος Προµηθειών για την έγκριση 
δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων, και ειδικότερα για την προµήθεια 
Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού(Προµήθεια φιαλών Αλκοολόχου αντισηπτικού διαλύµατος). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 τουΝ.3871/2010, τροποποιήθηκε µε 
την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και 
την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 
του Ν.4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και 
υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, 
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) 
ευρώ.Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικάπρόσωπα αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο 
οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποίαναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη. 
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: 
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και 
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα 
της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών». 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε 
αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων 



ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση 
στην εναποµείνασα πίστωση u964 του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί 
και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή 
υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ 
του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται στον 
προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος 
Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για 
την Σχολική Χρονιά 2015-2016, συνολικού ποσού 2.666,76€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και 
συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2.666,76€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 888,92€. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε 
µε την αριθ. πρωτ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, 
για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους. 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (2.666,76€) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια 
φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα 
Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική Χρονιά 2015-2016» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 και 2016 ως 
εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 οχτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτα (888.92€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 του 
προϋπολογισµού u964 του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» το οποίο και 
δεσµεύεται µε την παρούσα - στο έτος 2016 ποσό χίλια επτακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
(1.777.84€) από ίδια έσοδα. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι επειδή δεν έχει γίνει σωστή  έρευνα αγοράς ως προς την τιµή  για την προµήθεια του 
αλκοολούχου σντισηπτικού  διαλύµατος  κατά τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης ώστε να διασφαλίζονται τα 
συµφέροντα του ∆ήµου ,το καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Μοσχονάς Αλέξανδρος.  
 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) την  124 0/2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την   δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά 
(2.666,76€) για την υλοποίηση της προµήθειας «Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκοολούχου 
Αντισηπτικού για την υγιεινή στους Παιδικούς Σταθµούς και στα Νηπιαγωγεία ∆ήµου Κεφαλονιάς για την Σχολική 
Χρονιά 2015-2016» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 οχτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (888.92€) σε βάρος του ΚΑ 10.6631 του 
προϋπολογισµού u964 του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» το οποίο και 
δεσµεύεται µε την παρούσα - στο έτος 2016 ποσό χίλια επτακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
(1.777.84€) από ίδια έσοδα. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  319   / 2015                                                    Α∆Α: ΩΑ∆ΞΩΕ5-798 

 ΘΕΜΑ :  Αποδέσµευση πίστωσης 12.000,00 € για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 4 ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Αποδέσµευση πίστωσης 12.000,00 € 
για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την  από  24 -09-2015  εισήγησή του  η  οποία  αναλυτικά έχει ως εξής: 



 
Με την αριθ. 971/8-7-2015 Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης που εγκρίθηκε µε την αριθ. 273/2015 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλονιάς,διατέθηκε πίστωση ποσού 12.000,00€, από τον Κ.Α. Εξόδων 00.6162.01 µε τίτλο 
«Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ∆.Σ.». 
Εκ παραδροµής ζητήθηκε η διάθεση της πίστωσης, γιατί η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία έληξε την 31/12/2014(ύστερα 
από παράτηση). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αριθ. 138/2015 αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης από 
τον Κ.Α. 00.6162.01 ποσού 12.000,00€ . 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  37343/24-09-2015 απόφαση αποδέσµευσης ανάληψης δαπάνης η 
οποία έχει ως εξής :  
 
                                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ  
Ηµ/νία αποδέσµευσης: 24/9/2015 
Αριθµ. Πρωτοκ.: 37343 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ∆ΑΠΑΝΗΣ 
Έχοντας υπ' όψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει. 
β. Της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα 
_ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α). 
γ. Του Π_ 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" 
(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει. 
δ. Του νόµου 3852/201008.07.2015 
2. Την αριθµ. 983/2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί του ορισµού 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. 
3. Την ανάγκη για Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 
Αποφασίζουµε 
Εγκρίνουµε την αποδέσµευση πίστωσης ύψους ∆ώδεκα Χιλιάδες Ευρώ ( 12.000,00 )€ 
σε βάρος του ΚΑ 00.6162.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την 
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 
Η  ∆ιατάκτης Αντιδήµαρχος 
Γαρµπή Σοφία 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Η αποδέσµευση καταχωρήθηκε µε α/α               138 
Υπόλοιπο προς ανάληψη : €    ∆ώδεκα Χιλιάδες Ευρώ  ( 12.000,00 )€ 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί το θέµα , να δούµε τι έχει γίνει σε σχέση µε την 
προηγούµενη διαδικασία , τι έχει αποσταλεί από το γραφείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αποµαγνητοφώνηση ( να υπάρχει 
η αλληλογραφία) και µετά αφού αποτιµήσουµε τις ευθύνες που υπάρχουν από την ∆ηµοτική Αρχή να δούµε τι θα κάνουµε 
,γιατί το έργο είναι µε απευθείας ανάθεση που την επιλογή του αναδόχου την έχει ο ∆ήµαρχος άρα δεν µπορούµε να πούµε 
ότι ήταν κάποιοι οι καλύτεροι. 
Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και δεν έχουµε Πρακτικά του ∆.Σ . αυτό είναι το αποτέλεσµα τώρα των όλων διαδικασιών µε 
όποιες δικαιολογίες και αν υπάρχουν τα αποτέλεσµα µετράει στην πολιτική που είναι ότι Πρακτικά δεν υπάρχουν. Η πρότασή 
µας είναι να αποσυρθεί , να δούµε γιατί δεν ολοκληρώθηκε και ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες  του πρώην Προέδρου του ∆.Σ 
και του σηµερινού ,  να εκτιµήσουµε ποια ήταν τα αίτια της καθυστέρησης,  να δούµε τι θα κάνουµε από δω και πέρα και αυτή 
την πρόταση ψηφίζουµε . 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει να ψηφιστεί η εισήγηση της Υπηρεσίας και συµπληρώνει ότι η διερεύνηση αυτή 
µπορεί να γίνει ταυτόχρονα αλλά να προχωράει το εν λόγω θέµα . 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Κωνσταντάκης Άγγελος και 
Μοσχονάς Αλέξανδρος.   
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

  2)   την µε αριθµ πρωτ. 37343/24-09-2015 απόφαση αποδέσµευσης  
 3) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
4) την εισήγηση της Προέδρου  
 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 
Εγκρίνει  την  αριθ. 138/24-09-2015 αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων  Ευρώ  

( 12.000,00 ) €  σε βάρος του ΚΑ 00.6162.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την 
        Αποµαγνητοφώνηση των  πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    320  / 2015                                                                      Α∆Α: 7ΣΣΞΩΕ5-ΘΓΣ                                                                                                                                                    
 ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου«∆ράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου  Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»             
 

Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  στην συνέχεια  έδωσε τον λόγο στον κ. Γεράσιµο Τσιούτσιο (Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού )  ο 
οποίος εισηγούµενος    το  3 o θέµα      ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης  του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»      έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το  µε αρίθ. πρωτ. 35975/15-09-2015  διαβιβαστικό  του ,σύµφωνα  µε το  οποίο διαβιβάζει προς την Οικονοµική Επιτροπή για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» προϋπολογισµού 392.180,09  € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α  το οποίο αναλυτικά  
έχει ως εξής: 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 34442/3-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά»    το οποίο  
έχει ως εξής:       
 
 
Αργοστόλι, 3  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 
Αριθµ. Πρωτ.:  34442 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

« ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  
Προϋπολογισµού 392.180,09  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 

στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 272/2015 Αποφάση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και 
αποτελείται από τους εξής:  

1.ΤΣΙΟΥΤΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ-ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΤΗΣ ∆ΤΥ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

3.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΜΕΛΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΤΥ  

 
 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν 
σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α∆Τ 

1 P. C. DEVELOPMENT S.A. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ ΑΙ 829724 

2 ΜΤ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΒ 097423 

3 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Ε.Ε. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ Ρ 525585 

4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ 846641 

5 ΧΑΙ∆ΑΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΙ∆ΑΣ ΑΖ 711744 

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΑΚ 292051 

7 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΛΑΡΗΣ ΑΙ 217363 

  
 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής 
προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου: 

1. Καταγράφηκαν και µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και  

2. Ελέγχθηκε και επεστράφη η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
επικυρωµένο αντίγραφο µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής είχε ως εξής: [βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής 
(επτά -7- φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]: 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς, προέβη 
στην αποσφράγισή τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των προσφορών . 
 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, προέβη στην κατάρτιση του 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 



Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ   

ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

MTE  

1 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
48,00 49,00 48,06 

2 
 

P. C. DEVELOPMENT S.A. 
46,00 48,00 46,12 

3 
 

MT ATE 
43,00 40,00 42,82 

4 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
40,00 42,00 40,12 

5 
 

ΧΑΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
35,00 35,00 35,00 

6 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 

 
27,00 28,00 27,06 

7 
 

ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 

21,00 21,00 
21,00 

 

 
 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα:  
α. η νοµιµότητα εκπροσώπησης 
β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων 
γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης και  
δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22, 23 και 24 της διακήρυξης.  
 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών -ως προς την πληρότητα των υπογραφών και 
την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου- σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος 
αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών 
προσφορών, επτά -7- φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού).  
 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Όλοι οι υποψήφιοι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης και έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό.  
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εποµένως δεν απέρριψε καµία προσφορά των  διαγωνιζόµενων κρίνοντάς τη ως µη 
παραδεκτή. 
Με την επιφύλαξη του ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (υπ’ αριθµ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-
2010 Εγκύκλιος17 της Γ.Γ.∆.Ε.), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ ΜΕ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1 δ της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΜΤΕ 

1 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
48,00 49,00 48,06 

2 
 

P. C. DEVELOPMENT S.A. 
46,00 48,00 46,12 

3 
 

MT ATE 
43,00 40,00 42,82 

4 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
40,00 42,00 40,12 

5 
 

ΧΑΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
35,00 35,00 35,00 

6 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 

 
27,00 28,00 27,06 

7 
 

ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 
21,00 21,00 

21,00 
 

 
 
Επιπροσθέτως έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος για τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α. Αθηνών 

• 1677618 µε ηµεροµηνία έκδοσης 23/07/2015 

• 1679747 µε ηµεροµηνία έκδοσης 01/09/2015 

• 1678072 µε ηµεροµηνία έκδοσης 29/07/2015 
οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες. 
 



Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή µε τα υπ. αριθµ. Πρωτ. 34503,34504,34505,34506 / 03-09-2015 έγγραφα της προς το 
ΕΤΑΑ Αγρινίου - Πατρών – Πύργου – Θεσσαλονίκης για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των υπολοίπων 
∆ιαγωνιζοµένων αποφασίζει προς το παρόν την  λύση  της συνεδριάσεως. 

 
 
Συνηµµένα στο παρόν Πρακτικό: 

1. Καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (επτά -7- φύλλα) 
2. Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, (επτά -7- φύλλα) 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Πρόεδρος) 
2) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος) 
3) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Μέλος) 
 
 
Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Οικονο0µικής Επιτροπής το ταυτάριθµο Παράρτηµα του παραπάνω Πρακτικού το οποίο έχει ως 
εξής: 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Του υπ’ αριθµ. 34.442/03.09.15 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
του έργου: 

« ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  
Προϋπολογισµού 392.180,09  ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

  
 
Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21.09.10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
Για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων µε τις επωνυµίες «PC DEVELOPMENT SA»,  
«ΜΤ ΑΤΕ» και «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» εκδόθηκαν βεβαιώσεις ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αριθµ. 
88385,88388 και 88401/03.09.15 µέσω on-line εφαρµογής στον ιστότοπο www.tsmede.gr. 

Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλη για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών των υπόλοιπων 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό τα υπ. αριθ. πρωτ. 34503,34504,34505,34506 / 03-09-2015 έγγραφα της προς το ΕΤΑΑ 
Αγρινίου - Πατρών –  Θεσσαλονίκης – Πύργου.  

Ελήφθησαν σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων οι υπ’ αριθµ. πρωτ. 1127/03.09.15 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής 
επιστολής του ΕΤΑΑ Αγρινίου για τον διαγωνιζόµενο «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 2973/03.09.15 βεβαίωση 
εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Πάτρας για τον διαγωνιζόµενο «ΧΑΙ∆ΑΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΣ», 16108/03.09.15 
βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Θεσσαλονίκης για τον διαγωνιζόµενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» και 
550/07.09.15 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΕΤΑΑ Πύργου για τον διαγωνιζόµενο «∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ». 

Τα προαναφερόµενα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
συνεπώς ο Πινακας ΙΙ ∆ιαγωνιζόµενων µε παραδεκτές Προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.δ της ∆ιακήρυξης παραµένει ως 
έχει στο Πρακτικό. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις 
εκατό  (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου και ολοκληρώνεται η διαδικασία του διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ αριθµ. 
34.442/03.09.2015 Πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
        Αργοστόλι, 08.09.2015 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Τσιούτσιος Γεράσιµος (Πρόεδρος) 
2) Παγουλάτος Λεωνίδας (Μέλος) 
3) Καλογερόπουλος Θεόδωρος (Μέλος) 
 
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σοφία Γαρµπή η οποία προτείνει στα Μέλη την 
έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  εισηγείται την ανάθεση για την εκτέλεση του έργου 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στον 
µειοδότη µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, 
σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό  (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  



• Η υπ’ αριθµ. 247/25-06-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του ∆ιαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου . 

• Το 34442/3-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε το Παράρτηµά του. 

• Την εισήγηση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου.   

• Την εισήγηση της Προέδρου. 
 

                                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου Αργοστολίου  στην Κεφαλονιά»   προϋπολογισµού   
392.180,09 € (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) . 
2. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρία    µε την επωνυµία  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί 
τοις εκατό, σαράντα οκτώ και έξη εκατοστά επί τοις εκατό  (48,06%) επί του προϋπολογισµού του έργου . 
3. Η παρούσα απόφαση θα γνωστοποιηθεί  στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη.  

4. Μετά τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας της παρούσας απόφασης  από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και την σύµφωνη 
γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π ,   προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 
Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία   είκοσι (20) ηµερών, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η 
αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1  της  διακήρυξης (Α∆Α : 
Ψ3ΝΦΩΕ5-Ψ5Β)  , εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων1, καθώς και τα δικαιολογητικά των 
παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών).  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   321 / 2015                                                               Α∆Α:   70ΜΒΩΕ5-ΦΦ0    
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
   Στην συνέχεια Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση  ενώπιον 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  36438 / 17-09-2015 εισήγηση της  ,  
στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 

 Στις 13 Οκτωβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 28-7-
2010 (αρ. κατ. 167/2010) αγωγή του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου . Με την ως άνω αγωγή ο πρώην 
∆ήµος ζητά να αναγνωρισθεί αποκλειστικός και µόνος κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη 
θέση «Φάος» εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισµού Αγίας Ευφηµίας εµβαδού 11511,98 τ.µ. και το οποίο, όπως αναφέρεται 
στο παραπάνω δικόγραφο της αγωγής από το Σεπτέµβριο του έτους 2009, το διεκδικεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 Για την άσκηση της παραπάνω αγωγής ο πρώην ∆ήµος Πυλαρέων δια των οργάνων του είχε δώσει εντολή στο 
δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο ο οποίος χειριζόταν συστηµατικά τις υποθέσεις του πρώην ∆ήµου και από τον 
οποίον ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ενηµερώθηκε για την ύπαρξη της εκκρεµούσας δίκης. Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης 
βρίσκεται στο γραφείο του παραπάνω δικηγόρου, προκειµένου να εκτελέσει τις εντολές που είχε λάβει από τον πρώην ∆ήµο. 
Από την άποψη αυτή ο δικηγόρος κ. Γεράσιµος Θεοδωράτος έχει την πλήρη γνώση που απαιτείται για το χειρισµό της 
συγκεκριµένης υπόθεσης και για την ορθή και αποτελεσµατική εκπροσώπηση του ∆ήµου.  
 Ενόψει των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 καλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφενός να 
εγκρίνει την άσκηση της από 28-7-2010 (αρ. κατ. 167/2010) αγωγής και αφετέρου να εξουσιοδοτήσει το δικηγόρο 
Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση της ως άνω 
αγωγής στη δικάσιµο της 13ης Οκτωβρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα 
συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 
  
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 εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  

1. Εγκρίνει την άσκηση της από 28-7-2010 (αρ. κατ. 167/2010) αγωγής . 
2. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο να παραστεί ενώπιον του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής στη δικάσιµο της 13ης Οκτωβρίου 2015 ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

3. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί  σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  322 / 2015                                                                       Α∆Α: 6ΟΤΤΩΕ5-ΒΥΦ 
ΘΕΜΑ:  Ορισµός δικαστικού επιµελητή για εκτέλεση απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

                                                 
1  Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα 
πτυχίου, προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 



 
 Στη συνέχεια η   Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    δίνει τον λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για εκτέλεση 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου» η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 36439/ 17-09-2015 εισήγηση της  ,  στην 
οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
  
Τον Αύγουστο του 1998 ο πρώην ∆ήµος Ελειού-Πρόννων παραχώρησε µε σύµβαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου στο 
σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για τη µελέτη και προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης» ένα 
δηµοτικό ακίνητο επιφανείας 50 τ.µ. περίπου που βρίσκεται στον Κατελειό. Τον Ιούλιο του 2007 η τότε δηµοτική αρχή ζήτησε 
την απόδοση του χρησιδανεισθέντος ακινήτου το οποίο όµως ο Σύλλογος αρνήθηκε να παραδώσει. Κατόπιν αυτού ασκήθηκε 
αγωγή απόδοσης και µε την υπ’ αριθ. 94/2010 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου υποχρέωσε τον εναγόµενο 
Σύλλογο να αποδώσει στο ∆ήµο το επίδικο ακίνητο κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 
 Η εισήγηση του τότε Προέδρου της Τ.Κ. Μαρκόπουλου-Κατελειού κατά την 21η Συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής στις 12-7-2012 ήρθε για συζήτηση το θέµα ορισµός δικαστικού επιµελητή για την εκτέλεση της 94/2010 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 135/2012 απόφαση της δεν έλαβε καµία απόφαση καθώς δεν προέκυψε 
απόλυτη πλειοψηφία των µελών ενώ η άποψη που υπερίσχυσε χωρίς όµως να συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία 
ήταν η παραποµπή του θέµατος του ορισµού δικαστικού επιµελητή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση της ∆ιοίκησης για συµµόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις αφενός αποτελεί 
συνταγµατική επιταγή (αρθ.95 παρ.5 Σ ) και αφετέρου ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3086/2002. 
 Ενόψει των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή προκειµένου να προβεί στις 
προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ. Μαριάννα Πετράτου (έχει σειρά από τον 
κατάλογο των δικαστικών επιµελητών ) προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 
94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επαναλαµβάνει την ίδια  τοποθέτηση  που κατέθεσε στην   135/2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και αναλυτικά : κατά πρώτον , από το 1998 που παραχωρήθηκε το ακίνητο στον σύλλογο έως και 
σήµερα δεν έχει αλλάξει ούτε ο σκοπός αλλά ούτε και η δράση του που έχει να κάνει µε περιβαλλοντικές παρεµβάσεις στην 
περιοχή και επί πλέον υπάρχει η  σαφής δέσµευση  του κ. ∆ηµάρχου προς τον  σύλλογο ότι δεν πρόκειται να δηµιουργηθεί 
θέµα αποχώρησης του από το ακίνητο. 
 Το δεύτερο και σοβαρότερο θέµα το οποίο έχει απασχολήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε επίπεδο συζήτησης και το Περιφερειακό 
Συµβούλιο και  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και την Οικονοµική Επιτροπή ,είναι ότι υπάρχει µια αντιπαράθεση , ουσιαστικά  συµφερόντων 
που έχει να κάνει µε το λιµάνι του Κατελειού την χρήση και  τον χαρακτήρα του που θέλουν να µετατραπεί  σε ένα βιοµηχανικό λιµάνι. Καλό 
θα ήταν να γίνει µια µαζική λαϊκή συνέλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους ,στον Κατελειό  να συζητήσουν το θέµα και να πάρουν µια 
πλατειά απόφαση , γιατί δεν πάει να πεί ότι ένα τριµελές τοπικό συµβούλιο που έχει πάρει µια απόφαση  , αυτή είναι αποδεκτή ή σωστή στην 
κοινωνία . 
Το ουσιαστικό για µας  θα ήταν εάν έλεγε το τοπικό συµβούλιο ότι ζητείται η αποχώρηση  του συλλόγου γιατί  έχει αλλάξει τον σκοπό και τις 
δράσεις που βάσει αυτών του παραχωρήθηκε το ακίνητο , αντίθετα ενώ ψάχνουµε και προσπαθούµε να αναδείξουµε την Κεφαλονιά σε ένα 
σωρό επίπεδα – τουριστικά – περιβαντολογικα –εκδροµές  περιβαντολογικές κ.λ.π  έχουµε ένα σύλλογο που στηρίζει  όλα τα παραπάνω και 
προσπαθούµε να τον υποβαθµίσουµε . 
Επειδή πιστεύω ότι δεν µπορούµε σαν Οικονοµική Επιτροπή έτσι αβασάνιστα να πάρουµε µία απόφαση για την αποχώρηση του συλλόγου 
να µην συζητηθεί το θέµα και να παραπεµφθεί για συζήτηση στο ∆.Σ και να πάρει θέση οριστική και αµετάκλητη . 
Στην συνέχεια συµπληρώνει τα εξής:  την πολιτική ευθύνη για το συγκεκριµένο ζήτηµα την έχει η ∆ηµοτική Αρχή , γι αυτό τώρα µε µορφή 
εκδίκησης φέρνει µετά από τρία χρόνια ενάντια στον σύλλογο του Κατελειού να στείλει την απόφαση για να κλείσει ουσιαστικά αυτός ο 
σύλλογος , για να κλείσει µία δράση που δεν έχει να κάνει  µε την περιοχή την Κεφαλλονιά και την Ελλάδα  αλλά είναι και  παγκόσµια .Η 
συγκεκριµένη πολιτική είναι αντιπεριβαλλοντική  ενώ υπήρχε λύση ,να εφαρµοστεί δηλαδή η απόφαση του δικαστηρίου να υπάρχει 
χωροθέτηση εκεί που βγαίνουν οι χελώνες και να µην υπάρχουν οµπρέλες ξαπλώστρες όπως και  ψηφίσαµε σαν παράταξη 
.Επαναλαµβάνουµε και ψηφίζουµε την πρότασή µας :   να παραπέµψει  η Οικονοµική Επιτροπή το θέµα στο ∆. Σ για οριστική λύση  ,  
δηλώνουµε ότι  είµαστε κατά του να φύγει ο σύλλογος γιατί δεν παρεκτρέπεται από τους σκοπούς που του  δόθηκε το κτίριο . 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Αλέξανδρος Μοσχονάς και 
Άγγελος Κωνσταντάκης .                                                                                                                                                                          
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
3) την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου προκειµένου να προβεί στις 
προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της µε αριθ. 94/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 
     2. Η αµοιβή της      παραπάνω δικαστικής      επιµελήτριας     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών 

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  323  / 2015                                                            Α∆Α:  7ΡΞΛΩΕ5-Ξ75              
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύνταξης φακέλου του έργου  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας». 
  Στην συνέχεια η   Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή    ,  εισηγούµενη το 4ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απευθείας 
ανάθεσης σύνταξης φακέλου του έργου  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών 
σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΟΡΜΟ  ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
                                                    
 Εφαρµογή διατάξεων:  
1) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 
Με την Απόφαση υπ’ αριθµ. 311/10-9-2015 (Α∆Α:Ω89ΥΩΕ5-ΧΛ∆) της οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε οµόφωνα να: 
 1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου 
τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών 
δεδοµένων αυτού. 

 2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.558,96 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 70.7413.01 και τίτλο 
«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο 
όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας.»  

 Με βάση την τότε εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας µετά την έγκριση του φακέλου του έργου, η Οικονοµική Επιτροπή 
που έχει αρµοδιότητα στην ανάθεση των συµβάσεων δύναται να κάνει εφαρµογή του άρθρου 209, παράγραφος 3 του Ν. 
3463/2006, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11Α΄/8-6-2006), βάση του οποίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του 
∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης 
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. 
Ο φάκελος του έργου περιέγραφε την προεκτιµώµενη αµοιβή της σύνταξης του φακέλου του έργου ως εξής: 

Προεκτίµηση Αµοιβής  

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί ανάθεσης και 

εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων 

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση της ως άνω 

παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ Βελτίωση του 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ Βελτίωση του 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

6. Tην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 5 (Α.Π. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. 

7. Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7 (Α.Π. ∆ΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01-4-2015/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. 

Η αµοιβή για την εκπόνηση της µελέτης ΜΠΕ «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 

ΟΡΜΟ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προκύπτει, σύµφωνα µε τα άρθρα:  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ:  

 

ΓΕΝ.4Β (Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης. 

Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθεί επιστήµονας κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27 

(Περιβαλλοντικές Μελέτες) µε εµπειρία µέχρι 10 έτη ήτοι: 300*τκ σε είκοσι δύο (17) ανθρωποηµέρες, δηλαδή: 

300*1,205*17=6.145,50 € 

  

 Σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/0/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ 1162Β’) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί 

αναπροσαρµογής τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών  για το έτος 

2015, η τιµή του συντελεστή τκ είναι ίση µε: τκ = 1,205 €  

 



Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία µελέτης 27 – 

Περιβαλλοντικές Μελέτες, είναι: 

48.200,00 x 0,30 = 14.460,00 € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.). 

 

[Σύµφωνα µε το Π.∆. 138/2009 και το Ν.4278/2014, άρθρο 59 για την περίοδο 21-3-2015 έως 20-3-2016]. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής είχαµε δύο προσφορές για την σύνταξη 
φακέλου του εν’ θέµατι έργου. 
 Των κυρίων Χρήστου Πετρόπουλου και Ιωάννη Λιαλιάρη και αναλυτικά: 
την  µε αρίθ. πρωτ. 36953/22-09-2015 προσφορά του µελετητή κ. Χρήστου Πετρόπουλου αντί ποσού 5.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 την  µε αρίθ. πρωτ. 36960 /22-09-2015 προσφορά του µελετητή κ. Ιωάννη Λιαλιάρη αντί ποσού 6.100,00 € πλέον Φ.Π.Α  
 
Προτείνεται η απευθείας ανάθεση να γίνει στον κ. Χρήστο Πετρόπουλο, µε το ποσό της προσφοράς του 5.900,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 
 Ο εν’ λόγω µελετητής είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα µελετητών µε αριθµό µητρώου ΓΕΜ: 15486 και 
κατηγορίας µελετών: 27 (Περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Α’. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: Εµείς ως Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζουµε να γίνει αυτή η µελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έπρεπε να έχει γίνει αρκετό διάστηµα πριν , όµως δεν ψηφίζουµε την προσδιορισµένη 
απόφαση να ανατεθεί  στην συγκεκριµένη εταιρία γιατί οι προσφορές ήταν ανοικτές άρα δεν είναι καθόλου προσφορές 
.Προτείνουµε η ανάθεση να γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Αγγελος Κωνσταντάκης  και 
Αλέξανδρος Μοσχονάς  .                                                                                                                                                                          
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
 1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  2) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 
  3) την 311/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
  4) την 1174 /2015 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης  
  5) την  µε αρίθ. πρωτ. 36953/22-09-2015 προσφορά του µελετητή κ. Χρήστου Πετρόπουλου 
  6) την  µε αρίθ. πρωτ. 36960 /22-09-2015 προσφορά του µελετητή κ. Ιωάννη Λιαλιάρη 
3) την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  

1.Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης του φακέλου του έργου«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. 
Κεφαλληνίας».   
2.Αναθέτει στον µελετητή  κ. Χρήστο Πετρόπουλο Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο ο οποίος  είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα µελετητών µε αριθµό  πτυχίου  ΓΕΜ: 15486 και κατηγορίας µελετών: 27 (Περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Α’ και µε 
Α.Φ.Μ 03487270 (∆.Ο.Υ  Χαλκίδας) για την σύνταξη του ως άνω φακέλου  . 
3.Η αµοιβή του καθορίζεται στο ποσό των  5.900,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% δηλαδή 7.257,00 €. 
4. Ο χρόνος  παράδοσης της ως άνω µελέτης ορίζεται σε (60) εξήντα ηµερολογιακές   ηµέρες  από  την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης. 
5. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της ως άνω σύµβασης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    324  / 2015                                                     Α∆Α: ΩΥ72ΩΕ5-ΝΡΥ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στην συνέχεια η   Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,    , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5ο 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. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1190 11/09/2015 1.045,50 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 
175/2015 ΑΠΟΦ.∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,Έγκριση 
κατάρτισης νέου Κανονισµού Λειτουργίας 
_x001A_∆ηµοτικής Αγοράς_x000D_ 
Αργοστολίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
(αριθµ. 74/2015 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) 10.6463 288,31 

1194 14/09/2015 221,40 

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[επειγουσα µισθωση ιδιωτικού 
µηχανικού εσκαφέα για εργασίες καθαρισµού δηµοτικής 
οδού ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ από κατολισθήσεις πρανών, 
βάσει του αριθ. 35661/11-9-2015 εγγράφου του Α/∆ 
Πολιτικής Προστασίας Σπ. Ματιάτου] 70.6233.01 5.390,57 

1195 15/09/2015 236,39 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 20.6654.00 6.888,65 

1196 15/09/2015 246,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6262.01 19.707,45 

1197 15/09/2015 246,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6262.01 19.461,45 

1198 15/09/2015 32,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 20.6682.01 530,37 

1199 15/09/2015 159,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6699 9.471,00 

1200 15/09/2015 21,35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6699 9.449,65 

1201 15/09/2015 59,04 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 20.6682.01 471,33 

1202 15/09/2015 93,48 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.174/2015 ΑΠΟΦ. ∆Σ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 10.6463 194,83 

1203 15/09/2015 159,90 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 10.6463 34,93 

1204 16/09/2015 221,40 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 70.6233.01 5.169,17 

1205 16/09/2015 1.783,50 
∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια 00.6073 2.377,55 

1207 17/09/2015 236,00 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου (ορισµός Ι.Μαρκέτου , βάσει της 
αριθ.302/2015 απόφ.Οικ.Επιτροπής) 00.6111 22.603,43 

1211 21/09/2015 196,80 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.01 19.264,65 

1212 21/09/2015 152,48 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6682.03 7.477,31 

1213 21/09/2015 135,30 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.01 19.129,35 

1214 21/09/2015 88,56 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.03 1.470,38 

1215 21/09/2015 42,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 10.6654.01 10.842,32 

1216 21/09/2015 21,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6682.03 7.456,31 

1217 21/09/2015 90,41 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6635 13.349,63 

1218 21/09/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.03 1.347,38 

1219 21/09/2015 64,46 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 10.6654.01 10.777,86 

1220 21/09/2015 85,01 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΣΠΑΡΤΙΩΝ 10.6654.01 10.692,85 

1221 21/09/2015 579,97 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 10.6654.01 10.112,88 



1222 21/09/2015 371,40 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 10.6265 2.792,44 

1223 21/09/2015 360,00 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 10.6661 1.800,12 

1224 21/09/2015 492,00 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 35.6262.03 855,38 

1225 21/09/2015 190,65 ΠΑΓΙΑ ∆Κ ΠΟΡΟΥ 70.6279.17 12.707,35 

1226 21/09/2015 123,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 35.6262.01 19.006,35 

1227 21/09/2015 138,33 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 20.6682.03 7.317,98 

1228 21/09/2015 738,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 35.6262.01 18.268,35 

1230 22/09/2015 999,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 35.6262.01 17.268,36 

1231 22/09/2015 2.000,00 

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο 
παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) -ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(αριθ. 
36948/22-9-2015 αίτηµα του Α/∆ Καθηµερινότητας 
Σπ.Ματιάτου) 20.6635 11.349,63 

1232 23/09/2015 15.000,00 

Εργασίες αποψίλωσης & λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στους χώρους Καταφυγής και 
Καταυλισµού σε εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην ∆.Ε 
Παλικής[αριθ. 37113/22-9-2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6262.03 0,00 

1234 23/09/2015 7.000,00 

Εργασίες αποκατάστασης των τάφρων και 
αντιπληµµυρικών έργων στο οδικό δίκτυο της ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων[αριθ. 37112/22-9-2015 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.32 0,00 

1235 23/09/2015 7.749,00 
Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για συντήρηση 
οδοποιϊας  30.6262.13 751,00 

1236 23/09/2015 155,60 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613 5.024,05 

1237 23/09/2015 48,00 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613 5.024,05 

1238 23/09/2015 262,50 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 106.672 2.003,37 

1239 23/9/2015 15.000,00 

Εργασίες αποψίλωσης & λήψη µέτρων 
πυροπροστασίας στους χώρους Καταφυγής και 
Καταυλισµού σε εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην ∆.Ε 
Αργοστολίου[αριθ 37160/23-9-2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6262.04 0,00 

 

1241 24/09/2015  1.121,76 Προµήθεια λοιπού υλικού  10.6654.01 8.991,12 

1243 24/09/2015 186,00 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων 20.6253 7.067,60 

1244 23/9/2015 240.00,00 Απόδοση φόρου εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων 00.6331.00 

 
 
 
 
 
 

0,00 



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης  ∆ΕΝ  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1294 -1207-1244 και από 1231 έως και 1244 
σηµειώνοντας  ότι είναι κάποιες δαπάνες δεν ψηφίζουν τις όχι γιατί διαφωνούν µε την ουσία της δαπάνης αλλά µε τον τρόπο 
της ανάθεσης( απευθείας αναθέσεις) και σε σχέση µε την πραγµατική  πραγµατοποίηση των έργων αυτών. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή–Άγγελος Κωνσταντάκης  και Αλέξανδρος 
Μοσχονάς .  
 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      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
   Σοφία Γαρµπή    
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 

 


