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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της 10ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  17 η  Απριλίου 2018  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 17 η  Απριλίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα   
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου 
 Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  9877/ 13-04-2018  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.  Γαρµπή Σοφία                                                                                          Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                    
2. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                               ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                        
3.   Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                               
4.    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              
5.    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                               
6. Παπαδάτος Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την 103 έως και την112/2018)                                                                        
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης µε τηλεφωνική του επικοινωνία ενηµέρωσε για την απουσία του και θεωρείται 
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  95  / 2018                                                                                       Α∆Α: ΩΓ∆5ΩΕ5-Ξ9Χ 
ΘΕΜΑ : Μη  άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Σαµαίων. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Μη  άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων.»θέτει υπόψη 
της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  8557 / 28-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  Χριστοφοράτου  η οποία η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 Στις 8-2-2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 1-2-2017 (αρ. κατ. 2/2017) αγωγή του Μιλτιάδη 
Θωµά κατά του ∆ήµου µας και της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΙΣΤΩΡ  ΑΤΕ». Με την εν λόγω αγωγή ο 
ενάγων ζητούσε να αναγνωρισθεί κύριος εδαφικής λωρίδας 178,50 τ.µ., η οποία εκτείνεται καθ’ όλη την πρόσοψη 
του ακινήτου του το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μαγκουνάρια»  Τ.Κ. Αγίας Ευφηµίας. 
 Η αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων στις 28 Σεπτεµβρίου 2017 και µε την υπ’ 
αριθ.  5/2018 απόφαση του το ∆ικαστήριο έκανε δεκτή την  υπό κρίση αγωγή. Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος µας µε 
τις προτάσεις που κατέθεσε υποστήριξε ότι στο επίδικο τµήµα ουδέποτε ο πρώην ∆ήµος Πυλαρέων κατασκεύασε 
ή διαµόρφωσε οδό ενώ ούτε συντηρεί ούτε χρησιµοποιεί το επίδικο ακίνητο καθώς δεν προβάλει δικαιώµατα 
κυριότητας σε αυτό.  
 Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός ή νοµικός λόγος για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ 
αριθ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων 
βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης περί µη άσκησης 
έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                   Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
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Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 8557/ 28-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    : 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την µη άσκησης έφεσης κατά  της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων, σύµφωνα µε την 
παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   96 / 2018                                                                           Α∆Α: 6ΠΓ2ΩΕ5-Π4Τ 
ΘΕΜΑ : Νοµική κάλυψη εκπροσώπου Τ.Κ. Νυφίου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Νοµική κάλυψη εκπροσώπου Τ.Κ. Νυφίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
Α) την µε αρίθµ. πρωτ.2871/1-02-2018 αίτηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Νυφίου κ. Σπυρίδωνος Βανδώρου σύµφωνα µε την 
οποία αιτείται την νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε βάση το κατηγορητήριο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας.  
Β) Το  κλητήριο θέσπισµα µε αριθµό Β17/181  σύµφωνα µε το οποίο κλήθηκε ο κ. Βανδώρος  να δικαστεί κατηγορούµενος για 
τα αδικήµατα της παράβασης των διατάξεων 308 παρ.1 και 333 του ΠΚ  καθώς και των διατάξεων του Ν 2168/1993. 
Γ) την µε αρίθ πρωτ.  8556 / 28-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  
Χριστοφοράτου  η οποία η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο κ. Σπυρίδων Βανδώρος ζητά από την Οικονοµική Επιτροπή να οριστεί 
δικηγόρος που θα τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κεφ/νίας όπου κατηγορείται 
για τα αδικήµατα της παράβασης των διατάξεων 308 παρ. 1 και 361,  333 ΠΚ καθώς και των διατάξεων του Ν. 
2168/1993.  
 Σύµφωνα  µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 η νοµική υποστήριξη των αιρετών των δήµων, όταν 
διώκονται ποινικώς εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, αποτελεί δικαίωµα που συµβάλλει στην 
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψη αποφάσεων 
που ο ρόλος τους απαιτεί.  Έτσι οι δήµοι υποχρεούνται  στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων και αιρετών που 
υπηρετούν σε αυτούς ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικά για αδικήµατα 
που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι αλλά και οι αιρετοί στερούνται   της  
νοµικής  κάλυψης,  στην  περίπτωση  που  η  άσκηση  τηςποινικής δίωξης αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ 
µέρους της υπηρεσίας. 
 Στην προκειµένη περίπτωση και από τον έλεγχο  της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κ. Σπυρίδων 
Βανδώρος κατηγορείται ότι παρέβη  µε πρόθεση τις διατάξεις των άρθρων 309, 308 παρ. 1, 331,361 καθώς και 
των διατάξεων του Ν. 2168/1993 και συγκεκριµένα κατηγορείται για απλή σωµατική βλάβη , απειλή και εξύβριση 
καθώς και για παραβίαση του νόµου περί όπλων.   
 Όπως προέκυψε από σχετικό έλεγχο η εν λόγω δικογραφία σχηµατίσθηκε κατόπιν καταγγελίας που 
υποβλήθηκε από πολίτη, η οποία πράγµατι, όπως αναφέρεται στην ως άνω σχετική αίτηση, σχετίζεται µε την 
άσκηση των καθηκόντων του κατηγορουµένου ως εκπρόσωπος της Τ.Κ. Νυφίου. Ως εκ τούτου ο ∆ήµος δύναται 
να παρέχει νοµική κάλυψη σε αυτόν.   
 Κατά συνέπεια παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει και να αναθέσει τη νοµική  
υποστήριξη του κ. Σπυρίδωνα Βανδώρου, εκπροσώπου Τ.Κ. Νυφίου, για την ως άνω αναφερόµενη ποινική 
υπόθεση  στην υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσιας δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και σε περίπτωση 
κωλύµατος της στην ∆ικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου.  
 Η αµοιβή και των δύο που αφορά το γραµµάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αµοιβής θα είναι  
              σύµφωνα µε το ποσό αναφοράς που αναγράφεται σε αυτό.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                   Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                  Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
την µε αρίθµ. πρωτ.2871/1-02-2018 αίτηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Νυφίου 
Το  κλητήριο θέσπισµα µε αριθµό Β17/181   
Την 407/16-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 8556/ 28-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    : 
 
 
                                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1.Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  150,00 €  και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ. Α 00.6111 του 
Προϋπολογισµού 2018 . 
2. Αναθέτει τη νοµική  υποστήριξη του κ. Σπυρίδωνα  Βανδώρου, εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Νυφίου, για την ως 
άνω αναφερόµενη ποινική υπόθεση  στην πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου  και σε 
περίπτωση κωλύµατος της στην ∆ικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου. 
        3. Η αµοιβή  της πληρεξούσιας δικηγόρου που αφορά το γραµµάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αµοιβής θα είναι 
σύµφωνα µε το ποσό αναφοράς που αναγράφεται σε αυτό. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   97  / 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                              Α∆Α: 6ΤΙΠΩΕ5-ΦΨ0                                                                   
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   
Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

120 03/04/2018 2.000,00 Προµήθεια φυτοχώµατος χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων 

121 03/04/2018 3.000,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 

122 03/04/2018 155,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 
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124 04/04/2018 1.860,00 Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής διαδυκτιακών υπηρεσιών  

125 04/04/2018 8.830,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα χώρων 
πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων 

126 05/04/2018 6.919,20 Προµήθεια θερµής ασφάλτου  

127 11/04/2018 2.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ,κ.λ.π.(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ), βάσει 
της µε αριθµ. πρωτ. :9635/11-04-2018 ΜΕ ΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

132 12/04/2018 3.646,00 

Εργασίες καθαρισµού της κοίτης ποταµού στο Ληξούρι ∆.Ε. 
Παλικής[Σχετικά:α)αριθ.7096/14-03-2018 Μελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας 
& Κοινοχρήστων Χώρων, β)αριθ. 101/2018 ΑΠΟΦ.∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 

134 13/04/2018 20.000,00 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικής χαράς ∆Ε Πυλάρου (ΤΚ ∆ιβαράτων) -Αριθ. 
38/2018 Μελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

135 13/04/2018 1.500,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ _x000D_ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)αριθ. 
πρωτ. 9891/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_x000D_ 

136 16/04/2018 800,00 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού (Εργασίες συντήτρησης επτά (7) λέµβων στο 
λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης. 

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

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος  
  Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 

1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   

την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 
   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  98 /  2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                          Α∆Α: ΩΧΠΝΩΕ5-1Ι1 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος     
το  4ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. 
Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 
παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 
3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί 
στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  
που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω 
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

375 03/04/2018 2.000,00 
Προµήθεια φυτοχώµατος χώρων πρασίνου ή 
κοινοχρήστων χώρων 35.6692.02 0,00 

376 03/04/2018 3.000,00 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και 
βελτιωτικών εδάφους 35. 6693 0,00 

377 03/04/2018 516,00 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ&ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΕΦ/ΑΣ(ΑΡΙΘ. 
98/2017ΑΠΟΦ.ΟΙΚ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΡΙΘ. 268/2016 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ) 00. 6111 40.066,18 

378 03/04/2018 155,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 5.516,00 

380 04/04/2018 1.860,00 
Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής 
διαδυκτιακών υπηρεσιών  00.6452.01 396,00 

381 04/04/2018 8.830,00 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων 35.6692.01 1.170,00 

382 04/04/2018 142,60 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 53 & 54/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆.Σ. 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 00. 6463 5.532,28 

383 04/04/2018 411,68 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.16/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 00. 6111 39.654,50 

384 05/04/2018 6.919,20 Προµήθεια θερµής ασφάλτου  30.6662.14 80,80 

385 11/04/2018 2.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ,ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ,κ.λ.π.(ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ), βάσει της µε αριθµ. πρωτ. :9635/11-04-
2018 ΜΕ ΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 70. 6692 0,00 
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390 12/04/2018 3.646,00 

Εργασίες καθαρισµού της κοίτης ποταµού στο Ληξούρι 
∆.Ε. Παλικής[Σχετικά:α)αριθ.7096/14-03-2018 Μελέτη 
της ∆/νσης Καθαριότητας & Κοινοχρήστων Χώρων, 
β)αριθ. 101/2018 ΑΠΟΦ.∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 30.6262.18 354,00 

391 13/04/2018 13.930,90 

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στην περιοχή 
της παραλίας του οικισµού Σκάλας για καθορισµό 
γραµµών αιγιαλού και παραλίας ΣΑΤΑ . 70.7412.14 0,00 

392 13/04/2018 13.930,90 

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στην περιοχή 
παλαιού και νέου Λιµένος Πόρου για καθορισµό νέου 
αιγιαλού και παραλίας και εφαρµογή υφισταµένου ( 
ΣΑΤΑ). 70.7412.15 0,00 

393 13/04/2018 12.964,20 
Τοπογραφικές εργασίες για επανακαθορισµό αιγιαλού 
παραλίας Μύρτου ( ΣΑΤΑ ). 70.7412.10 0,00 

395 13/04/2018 20.000,00 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικής χαράς ∆Ε Πυλάρου 
(ΤΚ ∆ιβαράτων) -Αριθ. 38/2018 Μελέτη ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 35.7135.21 0,00 

396 13/04/2018 1.500,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 
_x000D_ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)αριθ. πρωτ. 9891/2018 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_x000D_ 70.7135.11 0,00 

397 13/04/2018 3.892,98 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. Αργοστολίου(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.03 1.107,02 

398 13/04/2018 8.983,80 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.09 1.016,20 

399 13/04/2018 7.195,97 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.05 2.804,03 

400 13/04/2018 7.993,04 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.04 2.006,96 

401 13/04/2018 8.983,80 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.08 1.016,20 
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402 13/04/2018 6.746,22 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.06 753,78 

403 13/04/2018 5.549,19 

Εργασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης Πληµµυρικών 
Καταστροφών στην ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ(Πολιτική 
Προστασία)-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2017/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 70.6275.01 1.950,81 

405 16/4/2018 800,00 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού (Εργασίες 
συντήτρησης επτά (7) λέµβων στο λιµνοσπήλαιο 
Μελισσάνης. 70. 6265 1.200,00 

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

                 Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος  
  Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  99  / 2018                                                               Α∆Α: 727ΕΩΕ5-Ψ93 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ελεγκτή 
Ιατρού  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για 
την παροχή υπηρεσιών ελεγκτή  Ιατρού  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. 
πρωτ.  9311 / 4-04-2018 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 

                                                    Αργοστόλι : 04.04.2018 
                                                       Αριθ.Πρωτ.: 9311 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 
Ν.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 
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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 νοµικά 
πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την 
απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται 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 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 Υπηρεσίας «Αµοιβή Ελεγκτή 
Ιατρού», συνολικού ποσού 2.000,00€ (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 2.000,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 1.333,33€.   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 320516,310591.8160/26-01-2018[ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ] απόφαση της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τροποποιήθηκε µε την αριθ. 77/2018 Απόφαση του ∆.Σ., 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 ευρώ (2.000,00€) για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού» το 
οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 χίλια τριακόσια τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (1.333,33€) από ίδια 
έσοδα σε βάρος του ΚΑ 00.6117.03 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού» το 
οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά(666,67)από ίδια έσοδα σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6117.03 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού», το οποίο και 
δεσµεύεται µε την παρούσα       

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Και  αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
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− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το 123/2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης  

− την αριθ.  379 /4-04-2018  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

− την µε αρίθ. πρωτ.9311/2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους δύο  χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας  : Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού 
 Β. Εγκρίνει  την δαπάνη συνολικού ποσού δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00 €)  και δεσµεύει την   πίστωση  ύψους 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού» το οποίο 
κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 χίλια τριακόσια τριάντα τρία  ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (1.333,33€) από ίδια 
έσοδα σε βάρος του ΚΑ 00.6117.03 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού» το 
οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (666,67)από ίδια έσοδα σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6117.03 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού», το οποίο 
και δεσµεύεται µε την παρούσα   
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να 
εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας 
πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα 
πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί 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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    100 / 2018                                                            Α∆Α: ΩΧΗ7ΩΕ5-0Υ3     
ΘΕΜΑ : 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 6 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 16 -04-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙA ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
1. Μετά από σχετική εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας και συνεννόηση µε τους αρµόδιους 

Αντιδηµάρχους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. Εξόδων ως ο κατωτέρω πίνακας: 
 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά την 
παρούσα µεταβολή 

70.6275.02 

Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρων στην ∆.Ε. 
Οµαλών. 20.000,00 20.000,00 -10.194,29 9.805,71 
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70.6275.07 

Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης 
των χειµάρρων στην ∆.Ε. 
Ελειού Πρόννων. 24.000,00 24.000,00 -8.636,09 15.363,91 

30.6262.19 

Εργασίες διευθέτησης 
οµβρίων υδάτων παραλίας 
Σκάλας στην ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 

70.6279.23 

Εργασίες Πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών 
και λοιπών καταστροφών ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 5.000,00 5.000,00 7.036,09 12.036,09 

70.6279.27 

Εργασίες Πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών 
και λοιπών καταστροφών ∆.Κ. 
Οµαλών 7.000,00 7.000,00 10.194,29 17.194,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 

 
2. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 8303/26-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την 

Υπηρεσία µας και το Τµήµα Προγραµµατισµού σχετικά µε το έργο της Ανάπλασης Κοινοχρήστων 
Χώρων 21ης Μαΐου & Ριζοσπαστών και σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΦΕΚ 2658/Β΄/28-07-2017 για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των έργων που χρηµατοδοτούνται από το 
Π∆Ε. 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.07 µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης 
Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007» και διαµορφωµένη πίστωση 0,01 ευρώ κατά 
199.999,99 ευρώ. 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.39 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007"» και διαµορφωµένη πίστωση 0,01 
ευρώ κατά 199.999,99 ευρώ. 

3. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. είσπραξης και απόδοσης των κρατήσεων, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι µεταβολή: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8231.19 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Π.∆.Υ.» και διαµορφωµένη πίστωση 80.000,00 ευρώ κατά 20.000,00 ευρώ 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 4131.20 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Π.∆.Υ.» και διαµορφωµένη πίστωση 80.000,00 ευρώ κατά 20.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8231.03 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Π.∆.Υ.» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 
45.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 4131.04 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ. - Τ.Π.∆.Υ.» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ κατά 45.000,00 ευρώ. 

4. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας, το αριθµ. πρωτ. 9545/10-
04-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Υπηρεσία µας και το Τµήµα 
Προγραµµατισµού σχετικά µε το έργο της Αξιοποίησης Λιµενικής Ζώνης-Κυανή Ακτή και συνεννόηση 
µε τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος (ΣΑΤΑ) και των Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6731.07 µε τίτλο «Εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης µε 
το Λιµενικό Ταµείο για το έργο "Αξιοποίηση ζώνης Κυανής Ακτής"» και διαµορφωµένη πίστωση 
89.014,03 ευρώ κατά 29.014,03 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.20 µε τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρόµου ∆ιονυσίου Λαυράγκα 
πόλεως Αργοστολίου» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ. 
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• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. 
Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 6.224,20 ευρώ κατά 18.575,80 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.157 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και 
Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 14.800,00 ευρώ κατά 
9.400,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.05 µε τίτλο «Υπηρεσίες ευπρεπισµού και συντήρησης 
κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Ε. Ερίσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.19 µε τίτλο «Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ. 

5. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας και συνεννόηση µε τους 
αρµόδιους Αντιδηµάρχους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος 
(ΑΠΕ) και των Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως: 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.11 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (και παγία προέδρων)» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ, µε το ποσό των 500,00 ευρώ από Α.Π.Ε. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.04 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
Καρδακάτων» µε την εγγραφή πίστωσης έτους 2018 ποσού 10.000,00 ευρώ. Το εν λόγω έργο έχει 
συνολικό προϋπολογισµό 48.833,73 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων 
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» και 
διαµορφωµένη πίστωση 77.200,00 ευρώ κατά 10.500,00 ευρώ. 

6. Μετά από τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ. Α. Εξόδων και των αναγκών που προκύπτουν, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του προϋπολογισµού ως ακολούθως: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.18 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου» και διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. εξόδων 10.6673 µε τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ. Α. Εξόδων 10.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης – 
κλιµατισµού» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7134.03 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος 
ελεγχόµενης πρόσβασης στα Σπήλαια» και εγγραφή πίστωσης ποσού 23.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6266.06 µε τίτλο «Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» κι ∆ιαµορφωµένη 
πίστωση 8.000,00 ευρώ µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.27 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού κυλικείων παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού» και εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6265 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ.  

Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα παραµείνει αµετάβλητο στο ποσό 
των 62.899,72 ευρώ.  

Αργοστόλι 16/04/2018 
 

 
Ο συντάξας                                                                             Ο Προϊστάµενος  

Κουστουµπάρδη  Σοφία                                                              Ματζουράτος Θεόδωρος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 4ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 
2018 και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    
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� την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 4ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους  2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  έτους 
2018   και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    101  / 2018                                                                      Α∆Α: Ψ6ΞΛΩΕ5-ΛΙ8 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση καταστηµάτων στην 
∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου(περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων). 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 7ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση καταστηµάτων στην ∆ηµοτική Αγορά 
Αργοστολίου(περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων).»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 9703/ 11-04-2018 
διαβιβαστικό  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών ∆ήµαρχου Κεφαλλονιάς Αλέξανδρου 
Παρίση   σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 9702/11-
04-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   9702 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  11ην   Απριλίου  2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 30/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει τη 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση δύο (2) καταστηµάτων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, 
περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 8614/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ».  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
      
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 

 
        1.   Κατάστηµα  Α1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 28,53 τ.µ. 
      Τιµή εκκίνησης: 228,24 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                   Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
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 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                
 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            2. Κατάστηµα Α2 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
                Εµβαδόν 29,54 τ.µ.    
        Τιµή εκκίνησης:  236,32 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                          Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                   Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                   
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

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

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                  Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 18/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  87/23-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 
60Ξ3ΩΕ5-ΩΧ0 
4) Το   9702/11-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 9702/11-04-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του   φανερoύ  
δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης  δύο (-2-) καταστηµάτων, που βρίσκονται στη ∆ηµοτική 
Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 
28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. 
 2) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δύο (-2-) καταστηµάτων, που 
βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο 
Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     102 / 2018                                              Α∆Α: 6∆ΟΧΩΕ5-Γ0Ν 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού επαναληπτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση 
καταστηµάτων στην ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου(περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων). 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 8ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού επαναληπτικού πλειοδοτικού  διαγωνισµού για την εκµίσθωση καταστηµάτων στην ∆ηµοτική Αγορά 
Αργοστολίου(περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων).»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 9902/ 13-04-2018 
διαβιβαστικό  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών ∆ήµαρχου Κεφαλλονιάς Αλέξανδρου 
Παρίση   σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 9901/13-
04-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
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         ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:  9901 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  13ην   Απριλίου  2018, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 30/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει την 
επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση δύο (2) καταστηµάτων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά 
Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων ∆ήµου Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 8614/2018 διακήρυξη  του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στην  εφηµερίδα  «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ».  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος)  
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας)     
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
        1.   Κατάστηµα  Α1  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
              Εµβαδόν 28,53 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης: 228,24 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                              Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                  Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                            -                                                             -                                                                               
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            2. Κατάστηµα Α2 ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 
                Εµβαδόν 29,54 τ.µ.    

        Τιµή εκκίνησης:  236,32 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    

  2.    

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                               Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                  Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος    
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           -                                                                -                       
                                                                                
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

                                              



 278 

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

                     Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                  Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                         
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 18/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την  87/23-03-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 
60Ξ3ΩΕ5-ΩΧ0 
4) Το   9702/11-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5) Το   9901/13-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής του επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
5)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981. 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 9901/13-04-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του επαναληπτικού   
φανερoύ  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης  δύο (-2-) καταστηµάτων, που βρίσκονται στη 
∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα 
εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. 
 2) Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον επαναληπτικό φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση δύο (-2-) 
καταστηµάτων, που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και 
συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ. και 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα 
εµβαδού 29,54 τ.µ. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    103  / 2018                                                      Α∆Α: ΩΦΜ3ΩΕ5-ΝΑ8 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού επαναληπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ.  
 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 9ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού επαναληπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου 
Κοινότητας Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ». έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 9707/ 11-04-2018 
διαβιβαστικό  του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών ∆ήµαρχου Κεφαλλονιάς Αλέξανδρου 
Παρίση   σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 9706/11-
04-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9706 
Στο Αργοστόλι  σήµερα την    11ην  Απριλίου του  έτους 2018, ηµέρα   Τετάρτη και ώρα  10.30 π.µ. συνήλθε 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 8839/2018   πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 30/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για να διενεργήσει  επαναληπτική δηµοπρασία εκµίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του Κέντρου 
Kοινότητας  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε παράρτηµα ΡΟΜΑ, όπως ορίζεται στην αρ. 3757/2018 περίληψη διακήρυξης 
∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύθηκε στην  εφηµερίδα  ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος) 
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Με την αριθµ. 206/2018 απόφαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς κάλεσε την 
εταιρεία «Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε.» όπως καταθέσει την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:  
         Εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας 
         ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ. 
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Α.Α         Ονοµατεπώνυµο µειοδότη                Προσφορά                           

  
1.  

 
Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε. 
 

 
              450 €                
             

    

 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  µειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ.  εταιρεία «Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε.»  η 
οποία προσέφερε το ποσόν των 450 €. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή και ο µειοδότης. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                             Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                           
         Ο  Πρόεδρος                                                     
          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                         
        
         Τα   µέλη 
         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                          
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                     Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                  Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  288 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την 262  /10-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
Α∆Α:6ΛΘΧΩΕ5-ΕΑΙ   
4) το  αρίθ. 9/14-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίµησης αξίας ακινήτων 
5) την µε αρίθ. 3757/9-02-2018 Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξής. 
6) Το   αρίθ.2/27-03-2018 πρακτικό Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων  
7) την 206/29-03-2-2018 απόφαση ∆ηµάρχου. 
8) Το   9706/11-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής του επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
9)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 9706/11-04-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του επαναληπτικού   
φανερoύ  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου 
Κοινότητας Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ. 
 2) Ανακηρύσσει  µειοδότη για την µίσθωση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  ακινήτου προκειµένου να  στεγαστεί  το 
Κέντρο Κοινότητας   ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ , την εταιρία µε την επωνυµία  Ε. 
Παπαναστασάτος και Υιοί Α. Ε  ιδιοκτήτρια του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σουηδίας στο Ο.Τ 234 Α 
στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς επιφανείας 78 τ.µ , µε µηνιαίο µίσθωµα που ανέρχεται στο ποσό   των 450,00 € 
(τετρακοσίων πενήντα  Ευρώ) .          
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     104 / 2018                                                                 Α∆Α: 6ΘΛΣΩΕ5-ΧΒ6    
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού επαναληπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας. 
 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το 10ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
Πρακτικού επαναληπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Αυτοτελούς Τµήµατος 
Πρόνοιας». έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 9705/ 11-04-2018 διαβιβαστικό  του Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών ∆ήµαρχου Κεφαλλονιάς Αλέξανδρου Παρίση   σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 9704/11-04-2018 Πρακτικό της  
παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9704 
Στο Αργοστόλι  σήµερα την   11ην  Απριλίου του  έτους 2018, ηµέρα  Τετάρτη                και ώρα  10.15 π.µ. 
συνήλθε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.   8838/2018  πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση η 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 30/2018 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει  επαναληπτική δηµοπρασία εκµίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση 
του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας, όπως ορίζεται στην αρ.  3758/2018 περίληψη διακήρυξης ∆ηµάρχου, η 
οποία δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος)                         
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος)  
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Με την αριθµ. 205/2018 απόφαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς κάλεσε την 
εταιρεία «Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε.» όπως καταθέσει την προσφορά της ενώπιον της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:  
 
         Εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τµήµατος 
         Πρόνοιας ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Α.Α         Ονοµατεπώνυµο µειοδότη                Προσφορά                           

 1.  Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε. 800 € 
               
             

    

 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  µειοδότης  ανακηρύχθηκε η εταιρεία « Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε.» η οποία 
προσέφερε το ποσόν των 800 €.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή και ο µειοδότης. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                         Ο   ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                           
         Ο  Πρόεδρος                                                     
         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                              
      
         Τα   µέλη 
         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ    
                                                                                           
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

                    Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος   
                  Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                            
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  290 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3) Την 261  /10-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) Α∆Α: 
7ΑΒΚΩΕ5-Κ1Σ 
4) Το αρίθ.10/14-10-2017 Πρακτικό Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων 
5) την µε αρίθ. πρωτ. 3758/9-02-2018 Επαναληπτική Περίληψη ∆ιακήρυξης. 
6) Την  205/29-03-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
7) το αρίθ. 1 /8-03-2018 πρακτικό Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων 
8) Το   9704/11-04-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής του επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
9)  Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 
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 Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 9704/11-04-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής του επαναληπτικού   
φανερoύ  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Αυτοτελούς Τµήµατος 
Πρόνοιας. 
 2) Ανακηρύσσει  µειοδότη για την µίσθωση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  ακινήτου προκειµένου να  στεγαστεί  τo 
Αυτοτελές Τµήµα της  Πρόνοιας την εταιρία µε την επωνυµία  Ε. Παπαναστασάτος και Υιοί Α.Ε  ιδιοκτήτρια του 
ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σουηδίας στο Ο.Τ 234 Α στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς επιφανείας 157 τ.µ , µε 
µηνιαίο µίσθωµα που ανέρχεται στο ποσό   των 800,00 € (οκτακόσιων  Ευρώ) .          
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  105 / 2018                                                           Α∆Α: ΩΝ7ΒΩΕ5-ΡΟΡ        

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2οU Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του   συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. 

 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος   το 11ο  θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση του 2ου  Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) του   συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 
9672/11-04-2018 Πρακτικό (2ο) του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
− ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  Προµηθειών  
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155 
FAX: 26710 - 22572 

 
 
                                     Αργοστόλι:  11.04.2018 
                                     Αριθ.Πρωτ.:  9672 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
 
Σήµερα 11.04.2018  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
αριθµ. 32/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 9521/10-04-2018 πρόσκληση του  
Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 9471/05-04-2018, Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το διαγωνισµό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» , 
και  ειδικότερα: 

 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 

Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 4/134/03-
01-2018 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 
 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
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4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. 
  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την 4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β) την αριθ. 85/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
γ την αριθ. 390/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ως άνω αναφερόµενη µελέτη και 
καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, 
δ) Την µε  αριθµ. πρωτ.: 135/3-1-2018,Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΨΝΩΘΩΕ5-ΜΑ3 & Α∆ΑΜ:18PROC002519418)  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
προϋπολογισµού 73.940,21 € µε Φ.Π.Α. 24% , που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, 
ε) την αριθ.  337/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της 
∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής 
του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
στ)την αριθ. 84/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 
2554/30-01-2018 Πρακτικό(1ο) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και αφετέρου κηρύχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλονιάς την  δυνατότητα κάλυψης των 
αναγκών του σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.85/2017 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα 
αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές και επετεύχθει µεγάλο ποσοστό έκπτωσης. 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της 
αριθ. 4/134/03-01-2018 ∆ιακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»    για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «Π.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________ 
                 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω 2ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) του    συνοπτικού  διαγωνισµού  , για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 και  β) Την ανακήρυξη ως οριστικού  Αναδόχου  την επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Π. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία προσέφερε το  µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  390   /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 337/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
 (Α∆Α: 6∆ΧΗΩΕ5-9ΘΤ)    
4) το παραπάνω Πρακτικό (2ο) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 9672/11-04-2018   2ο Πρακτικό ((ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  του  συνοπτικού  διαγωνισµού   , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 συνολικού προϋπολογισµού 73.940,21€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.  

                2).Ανακηρύσσει  Οριστικό   Ανάδοχο  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
                  ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»,την επιχείρηση µε την  
                    επωνυµία «Π .ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 47% και συνολική  
                  προσφορά µε ΦΠΑ) 39.139,14 €  . 

3).Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον  ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
4).Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  106  / 2018                                                                Α∆Α:ΨΠ0ΨΩΕ5-Τ3Υ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την 
«Προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το 
έτος 2018». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  
εισηγούµενος  το 12ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης « Έγκριση 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018» εθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 9893/13-
04-2018 Πρακτικό (2ο) (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 

 
 
                                     Αργοστόλι:  13.04.2018 
                                 Αριθ.Πρωτ.:  9893 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
− ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  Προµηθειών  
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο : 26713 – 60153/60155 
FAX: 26710 - 22572 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). Αρ. 

αποφ: 32/2018 , 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13/04/2018, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, 

συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 9851/12-04-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τον µε αριθµ. πρωτ. 9814/12-
04-2018 Φάκελο µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.»  για το διαγωνισµό για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», σύµφωνα µε την αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας  µε την επωνυµία 
“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 46/3673/08-02-2018 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι 
σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της 
ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
Α)την αριθ. 4/2018 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
Β)την αριθ. 9/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη Μελέτη και 

καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της  «Προµήθειας ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, 

Γ) την αριθ. 26/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 
δηµοπράτησης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

∆)την αριθ. 46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», 

Ε)την αριθ. 3685/08-02-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης του ανωτέρω αναφεροµένου διαγωνισµού, 
ΣΤ) )την αριθ. 83/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 

5392/27-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω 
προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» 

Ζ) το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆.Γ.Α. την δυνατότητα παροχής των, ιδιαίτερα,  σηµαντικών 
υπηρεσιών  προς τους ηλικιωµένους  τροφίµους του, 
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Η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.4/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς 
και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, 

Θ) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ 
Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 
46/3673/08-02-2018 ∆ιακήρυξης, 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»     την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. 
«DELI FOODS E.E.»,  

 
Τα µέλη της Επιτροπής  
1. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ____________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ____________________ 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ____________________________ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω 2ου Πρακτικού του συνοπτικού  διαγωνισµού (ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)   για την προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018 και την ανακήρυξη οριστικού  αναδόχου τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 

                  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και αφού έλαβε υπόψη:              
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  9   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
4) την 26/6-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων (Α∆Α: Ψ4ΥΧΩΕ5-ΩΛΕ) 
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 9893/13-04-2018 Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 61.115,36€ (εξήντα µία χιλιάδες εκατόν δέκα 
πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2. Ανακηρύσσει  Οριστικό  Ανάδοχο  για την  προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 
ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 30,82% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 
13% & 24%) 42.272,43 € ,  
 3. Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον  ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
4 .Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  107   / 2018                                                                      Α∆Α: 61Ζ8ΩΕ5-ΦΨΧ                                                        
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια Ελαστικών 
για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος εισηγούµενος  το 13ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για Προµήθεια 
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Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 
9781 /12-04-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 12.04.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Aριθ.Πρωτ.:  9781 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» 
Σήµερα 12.04.2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 9561/10-04-2018 Πρόσκληση του  Προϊσταµένου 

του Τµήµατος Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 
1. Παγώνη ∆ιονύσιο,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Πρόεδρο) 
2. Μαντζουράτο Θεόδωρο,∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3. Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια Ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 15/2018 Μελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών για  την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018», 
 β)την αριθ. 80/2018 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 82/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 195/8501/27-03-2018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC002868382 & Α∆Α:6Φ5ΝΩΕ5-51Η) του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  
για την «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» 
 ε)την αριθ. 8505/27-03-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:69ΥΠΩΕ5-ΘΝΤ) για την «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2018», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Μαντζουράτος Θεόδωρος __________ 
3. Παγουλάτος Κωννσταντίνος ________ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό του  
Συνοπτικού διαγωνισµού  ,  ανάδειξης αναδόχου για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2018» συνολικού  προϋπολογισµού 36.448,56 € (τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  την κήρυξη  αυτού ΑΓΟΝΟΥ .   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –
Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  80   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 82/23-03- 2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΨΛΨΩΕ5-Λ7Ν 
4)Το µε αρίθ. πρωτ. 9781/12-02-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 9781/12-02-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
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συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: 
«Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» συνολικού  προϋπολογισµού 
36.448,56 € (τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 

       2)  Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ  τον ∆ιαγωνισµό για την  «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
           έτους 2018». 
      3) Η Παρούσα απόφαση αποστέλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία 
             της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών   του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου 
           να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  108  / 2018                                                        Α∆Α: 6∆ΗΕΩΕ5-ΕΘΙ                                                                           
ΘΕΜΑ : Έγκριση  απευθείας ανάθεσης µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων  και µηχανηµάτων έργων  για την 
αντιµετώπιση  των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές  τις 7 Απριλίου 2018  
(έγκριση  της αρίθµ.  225/10-04-2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το  14 o θέµα   ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  απευθείας ανάθεσης µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων  και µηχανηµάτων έργων  για την αντιµετώπιση  των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές 
πυρκαγιές  τις 7 Απριλίου 2018  (έγκριση  της αρίθµ.  225/10-04-2018 απόφασης  ∆ηµάρχου).»δίνει τον λόγο  
στην  Προϊσταµένη του Τµήµατος Σχεδιασµού   της ∆/νσης της Πολιτικής Προστασίας κ. Ελένη Λουκέρη  η οποία  
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  9541/ 10-04-2018/225 απόφαση ∆ηµάρχου  η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αργοστόλι  10 Απριλίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  9541 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                     Αριθµ. Απόφασης: 225 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας   
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
 

  
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 7 Απριλίου 2018   
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016. 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου. 

4. To αριθ. πρωτ. 71228/06-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.2704/06-04-2018 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 
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5. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από την 
δασική πυρκαγιά τις 7-4-2018,τις απογευµατινές ώρες στην ∆.Ε Παλικής (οικισµός Λουκεράτων) και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά  

6. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Παλικής, για διάνοιξη 
δρόµου προσπελασιµότητας στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

7. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - 
µέσων  για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 
ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2018 ως 31/12/2018 

8. Την αριθ. πρωτ. 40952/22-12-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών 

του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΣ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, Α.Φ.Μ. 058544337 ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΚΑΛΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 16 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέα - Φορτωτή ελαστικοφόρος µε ισχύ 
από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

h 45,00 3,00 135,00 

    Σύνολο: 135,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 32,40 

    Συνολική ∆απάνη: 167,40 

 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ                                     
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   Παπαναστασάτος    Γεράσιµος 
–Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : 
ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5) την   αρίθµ.  225/ 10-04 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
6) το µε αριθµ. πρωτ.  9765/12-04-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
7) την αρίθ. 404/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:      
    
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 167,40 €  και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.6275.10 .  
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 2. Εγκρίνει στο σύνολό της    την  225 /10-04-2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   απευθείας 
ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων  και µηχανηµάτων έργων  για την αντιµετώπιση  των εκτάκτων 
αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές  τις 7 Απριλίου 2018  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   109 / 2018                                                             Α∆Α: 7ΧΘΣΩΕ5-ΗΧΗ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης» σύµφωνα 
µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 15 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε 
Σάµης»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7333.08 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε 
Σάµης»προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.130,00 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο  τρεις  προσφορές : α) του   κ. Γεράσιµου 
Αλυσανδράτου (Χωµατουργικές Εργασίες- Τεχνικά έργα )  µε αρίθ. πρωτ. 8848/30-03-2018  συνολικού ποσού 
7.030,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β) της  εταιρίας  Χ.Παπαδηµάτος Α.Ε  µε αρίθ. πρωτ. 8849/30-03-2018 συνολικού ποσού 7.100,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του κ. Καλλιβωκά Παναγιώτη  µε αρίθ. πρωτ. 8851/30-03-2018 συνολικού ποσού 7.000,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον  εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Καλλιβωκά 
Παναγιώτη  που εδρεύει  στα  Γριζάτα  Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   103064620 ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 8851/30 -03-2018 προσφορά του συνολικό  ποσό  7.000,00  €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   
Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  8848-8849 & 8851 /30-03-2018   προσφορές  
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6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε  την  αρίθ. πρωτ. 14772/ 17-05-2017  Τεχνική 
Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το 128/12-04-2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης 
8.την   µε αρίθµ. 386/12-04-2018  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.08 µε τίτλο : «Συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης». 
     
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό της  την µε  αρίθ. πρωτ. 14772/ 17-05-2017  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  του για το 
έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης» του Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.130,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333. 08 του Προϋπολογισµού του έτους 2018  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆. Ε Σάµης»όπως περιγράφεται στην µε  
αρίθ. πρωτ. 14772/17-05-2017  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , στον  εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Καλλιβωκά Παναγιώτη  που εδρεύει  στα  
Γριζάτα  Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   103064620 ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 8851/30 
-03-2018 προσφορά του συνολικό  ποσό  7.000,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της  µε  αρίθ. πρωτ. 14772/17-05-
2017  Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών  του Υπαλλήλου  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   110 / 2018                                                                 Α∆Α: Ψ9ΥΛΩΕ5-Π55 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –
Πρόννων» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 16 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  
Ελειού –Πρόννων»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.17 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  
Ελειού –Πρόννων» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
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(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο  τρεις  προσφορές : α) των Αφών Γιαννάκη Ο.Ε  
(Χωµατουργικά – Οικοδοµικά Υλικά )  µε αρίθ. πρωτ. 9355/4-04-2018  συνολικού ποσού 6.820,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
β) του εργολάβου Οικοδοµών Ε∆Ε  Πολιτικού Μηχανικού κ.Χρήστου Καππάτου  µε αρίθ. πρωτ. 9353/4-04-2018 
συνολικού ποσού 7.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του κ. ∆ηµητρίου Παπαδάτου ( Χωµατουργικές Εργασίες –Τεχνικά Έργα) µε αρίθ. πρωτ. 9354/4-04-2018 
συνολικού ποσού 6.882,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρία των  Αφών   Γιαννάκη Ο.Ε  
(Χωµατουργικά – Οικοδοµικά Υλικά )  που εδρεύει    στην Αγία Ειρήνη   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  082953495 
∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 9355/4 -04-2018 προσφορά του 
συνολικό  ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   
Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  9355-9354 & 9353 /4-04-2018   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε  την  αρίθ. πρωτ. 4359/ 15-02-2018 (7/2018 Μελέτη)   
της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το 129/12-04-2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης 
8.την   µε αρίθµ. 387/12-04-2018  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.17 µε τίτλο : «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων». 
     
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό της  την µε  αρίθ. πρωτ.  4359/ 15-02-2018 (7/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έργο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων». 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.000,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279. 17 του Προϋπολογισµού του έτους 2018  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Ελειού –Πρόννων»όπως 
περιγράφεται στην µε    αρίθ. πρωτ.  4359/ 15-02-2018 (7/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην εταιρία των  Αφών   Γιαννάκη Ο.Ε  (Χωµατουργικά – Οικοδοµικά Υλικά )  που εδρεύει    
στην Αγία Ειρήνη   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  082953495 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε 
την  αρίθ. πρωτ. 9355/4 -04-2018 προσφορά του συνολικό  ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της  µε  αρίθ. πρωτ. 4359/ 15-02-
2018 (7/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   111 / 2018                                                         Α∆Α:ΩΣ0ΟΩΕ5-ΤΕΕ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής» 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 17 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  
Παλικής »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.12 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε   
Παλικής » προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο  δύο   προσφορές : α) η εταιρεία µε την 
επωνυµία ΚΕΤΕΚ Ο.Ε  των Αφών ∆ιονυσάτου  (Τεχνική Βιοτ. & Εµπορική Ο.Ε  )  µε αρίθ. πρωτ. 10164/17-04-
2018  συνολικού ποσού 6.944,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
β) του κ. Μπουρµπούλη Βασιλείου (Χωµατουργικές Εργασίες)  µε αρίθ. πρωτ. 10163 /17-04-2018 συνολικού 
ποσού 6.820,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στον κ.  Μπουρµπούλη Βασίλειο 
(Χωµατουργικές Εργασίες)   που εδρεύει    στο Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ  057979648 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   
ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 10163/17 -04-2018 προσφορά του συνολικό  ποσό  6.820,00  
€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   
Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  10163 & 10164 /17-04-2018   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε  την  αρίθ. πρωτ. 4351/ 15-02-2018 (6/2018 Μελέτη)   
της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το 130/12-04-2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης 
8.την   µε αρίθµ. 388/12-04-2018  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.12 µε τίτλο : «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής ». 
     
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει στο σύνολό της  την µε  αρίθ. πρωτ.  4351/ 15-02-2018 (6/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έργο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής ». 
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2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.000,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279. 12 του Προϋπολογισµού του έτους 2018  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής» 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Παλικής »όπως περιγράφεται στην µε    
αρίθ. πρωτ.  4351/ 15-02-2018 (6/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
στον  κ.  Μπουρµπούλη Βασίλειο (Χωµατουργικές Εργασίες)   που εδρεύει    στο Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε 
Α.Φ.Μ  057979648 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 10163/17 -04-2018 
προσφορά του συνολικό  ποσό  6.820,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της  µε  αρίθ. πρωτ. 4351/ 15-02-
2018 (6/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   112 / 2018                                                                Α∆Α: Ω0∆3ΩΕ5-Ε46 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς» 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 18 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε 
Λειβαθούς »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 70.6279.16 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε   
Λειβαθούς » προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει σε 
ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα 
στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 
για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων 
που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του 
ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία 
∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις 
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο  δύο   προσφορές : α) του κ. Τζιβρά Παναγή 
(Χωµατουργικά-Αυτ/στής )µε αρίθ. πρωτ. 9939/13-04-2018  συνολικού ποσού 6.882,00  € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α . 
β) του κ. Παναγή Παπαδάτου  (Χωµατουργικές Εργασίες)  µε αρίθ. πρωτ. 9937 /13-04-2018 συνολικού ποσού 
6.944,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στον κ. Τζιβρά Παναγή (Χωµατουργικά-
Αυτ/στής )   που εδρεύει    στο Πανωχώρι    Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   132432389 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε αρίθ. πρωτ. 9939/13-04-2018  συνολικού ποσού 6.882,00  € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
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Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κωνσταντάκης Άγγελος-   
Παπαναστασάτος    Γεράσιµος –Ανουσάκης Νικόλαος- Παπαδάτος Νικόλαος  και Κουρκουµέλης Ηλίας. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ.  9939 & 9937 /13-04-2018   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε  την  αρίθ. πρωτ. 4371/ 15-02-2018 (8/2018 Μελέτη)   
της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. το 131/12-04-2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης 
8.την   µε αρίθµ. 389/12-04-2018  πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
9. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 70.6279.16 µε τίτλο : «Εργασίες 
συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς ». 
     
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό της  την µε  αρίθ. πρωτ.  4371/ 15-02-2018 (8/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έργο «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς ». 
2. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.000,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6279. 16 του Προϋπολογισµού του έτους 2018  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς » 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών ∆.Ε  Λειβαθούς  »όπως περιγράφεται στην 
µε    αρίθ. πρωτ.  4371/ 15-02-2018 (8/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, στον  κ.  Τζιβρά Παναγή (Χωµατουργικά-Αυτ/στής )   που εδρεύει    στο Πανωχώρι    Κεφαλλονιάς 
µε Α.Φ.Μ   132432389 ∆.Ο.Υ Αργοστολίου   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε αρίθ. πρωτ. 9939/13-04-2018 
προσφορά του το  συνολικό ποσό των 6.882,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της  µε  αρίθ. πρωτ. 4371/ 15-02-
2018 (8/2018 Μελέτη)   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                              Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                            
                                                                                                                       Kωνσταντάκης Άγγελος                                                              
                                                                                                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            
                                                                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                              
                                                                                                                         Παπαδάτος Νικόλαος    
   Σοφία Γαρµπή 
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


