
 594 

                                                                                                                         
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 

της 16 ης  (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  Μαΐου  2016  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  13 η   Μαΐου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή   και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή 
, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    14968/ 11-05-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                           
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                          
2.  Λυκούδης  Ιωάννης                                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                   
3.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                               Κουρκουµέλης Ηλίας                                                        
4.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                      Λυκούδης  ∆ιονύσιος                                                         
5.  Κωνσταντάκης  Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                        Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης   ζητά 
από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν καταρχήν για το κατεπείγον της πρόσκλησης στο σύνολό 
της  και ξεχωριστά για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  των τριών   θεµάτων  της ηµερήσιας διάταξης µε την 
αιτιολογία τους  τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
1.Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2016 –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και 
εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.(Πληρωµή κατεπείγουσων - επιτακτικών δαπανών). 
2.Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων» (Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης µε ανάδοχο για την άµεση 
εκτέλεση του έργου για την αποφυγή σοβαρών ατυχηµάτων). 
3. Ανάκληση της 107/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ( ανάκληση διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού (24-05-
2016) διότι οι όροι της διακήρυξης δεν συνάδουν µε την µελέτη που εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο )   

 
Τα Μέλη της  Οικονοµικής Επιτροπής καταρχήν  αποφασίζουν  ΟΜΟΦΩΝΑ  για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της παρούσας 
συνεδρίασης  και στην συνέχεια  αποφαίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ  ότι και τα τρία  θέµατα  είναι κατεπείγοντα και 
πρέπει να συζητηθούν . 
          

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    123 / 2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                     Α∆Α: 6∆ΝΩΩΕ5-4ΡΘ 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 –Τροποποίησης 
Τεχνικού Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
                                                                                                                                                                                                                                   
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού  οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    έθεσε καταρχήν υπόψη 
της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 15102/11-05-2016  εισήγηση  της Προϊσταµένης του Τµήµατος Προγραµµατισµού 
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και Οργάνωσης κ. Αλεξάνδρας Ποταµιάνου για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού  Οικ. Έτους 2016 του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου   της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Παυλάτου Γεράσιµου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016  

1. Βάση της αριθµ. πρωτ. 349/21-04-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων µε θέµα 
την Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων 
βίας στην Κεφαλλονιά» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια 
Νησιά 2014-2020», ηµεροµηνία νοµικής δέσµευσης 1/12/2015 και χρονική διάρκεια υποέργου 
36 (τριάντα έξι) µήνες (έως 30/11/2018) οι δύο ενισχύσεις πιστώσεων που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις αριθµ. 77 και 88 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου µας καθώς και οι πληρωµές χρηµατικών ενταλµάτων ή καταχωρήσεις δαπανών που 
αποτυπώνονται στον πίνακα 1 θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ µε λογιστική τακτοποίηση 
του ταµείου. Επιπλέον παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 
και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 όπως φαίνεται στον πίνακα 2: 

Πιν. 1 Πιστώσεις Κ.Α. Εξόδων που έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα και αφορούν την λειτουργία του 
Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Βίας σε τοπικό επίπεδο 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ  

15.6041.01 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(επί σύµβαση εκτάκτων 

υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) 

9.104,50 € 

15.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
2.236,08 € 

15.6312 
Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα 

(κοινόχρηστα) 
155,35 € 

10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 45,69 € 

«Ανάπτυξη 
∆οµών και 

Υπηρεσιών της 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος 
των γυναικών 

και για την 
καταπολέµηση 

της βίας - 
∆ηµιουργία 

Κέντρων 
Συµβουλευτικής 

Υποστήριξης 
Βίας σε τοπικό 
επίπεδο στον 

Άξονα 
Προτεραιότητας 

07» 

15.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων 

µονίµων και Αορίστου χρόνου, 
Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 

αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

8.087,67 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κ.Α. 19.629,29 

 

 

Πιν. 2 Εγγραφή πιστώσεων Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων 
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Κωδικός Περιγραφή 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα µετά την 
παρούσα 

1321.07 

Επιχορήγηση για τη λειτουργία 
Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων 
βίας σε τοπικό επίπεδο 5.300,00 5.300,00 

2212.08 

Επιχορήγηση για τη λειτουργία 
Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων 
βίας σε τοπικό επίπεδο 67.032,00 67.032,00 

60.6041.01 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(επί σύµβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) 28.500,00 28.500,00 

60.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 7.000,00 7.000,00 

60.6232 
Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών 
έργων ακινήτων 6.500,00 6.500,00 

60.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 702,71 702,71 

60.6273 

Φωτισµός και κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές 
τους υπηρεσίες 2.000,00 2.000,00 

60.6612 
Προµήθεια γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 4.000,00 

60.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 2.000,00 

60.6222.01 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.400,00 1.400,00 

60.6312 
Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα 
(κοινόχρηστα) 600,00 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ 72.332,00 72.332,00 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ 52.702,71 52.702,71 
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2. Βάση του αριθµ. πρωτ. 41598/15-04-2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού µε θέµα την χρηµατοδότηση και κατανοµή έργων ΕΣΠΑ στον Κωδικό Έργου 
2011ΕΠ02280002 κατανέµει στο έργο “∆ίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου-χαµηλή ζώνη” ποσό 
200.000,00 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εγγραφή του µόνο στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα καθώς παρακολουθείται σε λογαριασµούς τάξεως.  

3. Βάση του αριθµ. πρωτ. 15102/11-05-2016 εγγράφου του τµήµατος Προγραµµατισµού του 
∆ήµου µας µε θέµα την αναµόρφωση π/υ οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Όσον αφορά το έργο “∆ράσεις Εξοικονόµησης ενέργειας δηµοτικού κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου στην Κεφαλονιά” την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1321.01 µε τίτλο “∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό 
MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. "∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι"” και του 
Κ.Α. Εξόδων 69.7331.01 µε τίτλο “∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ µε κωδικό MIS465676 από το Επιχ. Προγραµ. "∆υτική 
Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι"” µε το ποσό των 206.203,51 ευρώ προκειµένου να 
διαµορφωθεί η πίστωση στο ποσό των 206.203,52 ευρώ καθώς και την τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος και την αποδοχή της πίστωσης.  

• Όσον αφορά το έργο της Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά µε κωδικό έργου 
2012ΕΠ02200002 την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1322.13 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002» 
και του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.01 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ» µε το ποσό των 90.000,00 ευρώ προκειµένου να διαµορφωθεί η 
πίστωση στο ποσό των 150.000,00 ευρώ καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος και την αποδοχή του ποσού. 

• Όσον αφορά το έργο της Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισµού Πόρου-Σκάλας 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή του ποσού των 669.042,54 ευρώ και την 
τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού ως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

63.7312.02 

Αγωγός προσαγωγής 
και έργα διάθεσης 
Ε.Ε.Λ. Πόρου - Σκάλας  0,01 183.355,41 183.355,42 

63.7312.03 

Αρχαιολογική επίβλεψη 
και σωστικό έργο για 
το έργο 
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
-ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ )  0,01 36.119,55 36.119,56 

63.7312.04 

Σύνδεση Α/Σ µε ∆ΕΗ 
έργου " 
ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ )  0,01 107.647,43 107.647,44 
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63.7312.05 

Σύνδεση ΕΕΛ µε ΟΤΕ 
έργου " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
ΣΚΑΛΑΣ" ( ΕΠΠΕΡΑΑ )  0,01 24.599,99 24.600,00 

63.7312.06 

Σύνδεση ΕΕΛ µε δίκτυο 
ύδρευσης έργου " 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΡΟΥ- ΣΚΑΛΑΣ ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ )  0,01 24.599,99 24.600,00 

63.7326.02 

Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων 
Πόρου - Σκάλας ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ ) 0,01 72.851,25 72.851,26 

63.7326.03 
Αποχέτευση Σκάλας ( 
ΕΠΠΕΡΑΑ  0,01 219.868,84 219.868,85 

63.7425.02 

Τεχνικός Σύµβουλος 
ΕΣΠΑ για το έργο " 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
- ΣΚΑΛΑΣ "( ΕΠΠΕΡΑΑ 
)  0,01 0,00 0,01 

1323.06 

Επιχορήγηση για το 
έργο " ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) 
Κ.ΟΠΣ 296393 0,08 -0,08 0,00 

1322.32 

Επιχορήγηση για το 
έργο "Αποχέτευση και 
βιολογικός καθαρισµός 
Πόρου-Σκάλας'' 
ΟΠΣ296393 0,00 669.042,54 669.042,54 

 

• Όσον αφορά το έργο της Αποχέτευσης του Πόρου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή 
του ποσού των 399.644,82 ευρώ και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος και του 
προϋπολογισµού ως ο κατωτέρω πίνακας: 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

63.7326.04 

Αποχέτευση Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο 
Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς" 0,01 399.644,78 399.644,79 

63.7326.05 

Αποχέτευση Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)- 
Αρχαιολογική επίβλεψη 
και σωστικό έργο ( 2ο 
υποέργο)  0,01 0,00 0,01 

63.7326.06 

Αποχέτευση Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)- Σύνδεση 
Α/Σ µε ∆ΕΗ ( 3ο 
Υποέργο )  0,01 0,00 0,01 

63.7425.03 

Τεχνικός Σύµβουλος 
ΕΣΠΑ για το έργο " 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΠΟΡΟΥ"( ΕΠΠΕΡΑΑ )  0,01 0,00 0,01 

1323.02 

Επιχορήγηση για το 
έργο: Αποχέτευση 
Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758) 0,04 -0,04 0,00 

1322.33 

Επιχορήγηση για το 
έργο "Αποχέτευση 
Πόρου '' ΟΠΣ 340045 0,00 399.644,82 399.644,82 

 

4. Στον Κ.Α. Εσόδων 4218.04 µε τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις 
έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων ∆ΕΥΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΠ∆ ΕΩΣ 
31/12/2010» κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού είχε εγγραφεί ποσό 219.630,10 ευρώ 
διότι µε βάση τα απολογιστικά στοιχειά περιόδου Ιουλίου που αποτέλεσε µήνα αναφοράς της 
σύνταξης του προϋπολογισµού οφειλόταν από την ∆ΕΥΑΚ. Κατά τον Σεπτέµβριο όµως και 
Οκτώβριο 2015 αποδόθηκε το παραπάνω ποσό µειωµένο κατά 3.000,00 ευρώ που αφορούσε 
πιστωτικό υπόλοιπο που εµφανιζόταν στον λογαριασµό «Προκαταβολές Πελατών» βάση της 
έκθεσης των Ορκωτών. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση της 
πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 4218.04 κατά 219.630,10 ευρώ. 
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5. Βάση του αριθµ. πρωτ. 14718/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΕΣ εστάλλει στο ∆ήµο µας η 
αριθµ. 13920/26-04-2016 απόφαση έγκρισης απόδοσης στο ∆ήµο ποσού 10.948,83 ευρώ 
προκειµένου να αποδοθούν στον ΟΚΑΠ για ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών 
ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εµµέσως 
ωφελούµενων ατόµων. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την αποδοχή του ανωτέρω ποσού. 
• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 0619.07µε τίτλο «ΚΑΠ προς απόδοση στον Ο.Κ.Α.Π. για 

ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση 
της απασχόλησης των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
10.948,83 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6718.01 µε τίτλο «Απόδοση στον ΟΚΑΠ ποσού 
επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 10.948,83 
ευρώ. 

6. Στον Κ.Α. Εξόδων 10.6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα, διαµονή και ηµερήσια αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων» είχε εγγραφεί πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ. Επειδή όµως 
µέχρι τέλος του έτους θα απαιτηθούν περισσότερα χρήµατα, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την ενίσχυσή του µε 5.000,00 ευρώ. 

7. Προκειµένου να αποδοθεί βάση της αριθµ. 441/28-04-2016 απόφασης ∆ηµάρχου 
αποζηµίωση απόλυσης προσωπικού Αορίστου Χρόνου ποσού 2.072,24 ευρώ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6022 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µε το 
ποσό των 100,00 ευρώ καθώς είχε εγκεκριµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ. 

8. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 10241/30-03-2015 έγγραφο του τµήµατος ∆ιαχείρισης και 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων του ∆ήµου µας µε θέµα την 
µεταβίβαση δύο αυτοκινήτων από τον Ο.∆.∆.Υ. και προκειµένου να διεκπεραιωθεί η ανωτέρω 
διαδικασία παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.7132.00 µε τίτλο «Προµήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 3.542,40 ευρώ 

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.07 µε τίτλο «∆απάνες µεταβίβασης και µεταφοράς 
δύο επιβατηγών αυτοκινήτων από τον Ο∆∆Υ στην Κεφαλλονιά (ο παρών είναι δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ. 

9. Προκειµένου να συνεχίσει ο ∆ήµος µας το Πρόγραµµα της Κοινωνικής ένταξης των Ροµά, στο 
πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής που θέτει ως προτεραιότητα την αξιοπρεπή 
στέγαση των πληθυσµών αυτών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
00.6495.04 µε τίτλο «∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού 
Κρανιάς» µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ. 

10. Προκειµένου ο ∆ήµος µας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες λειτουργία της παραλίας του 
Μύρτου µετά και από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 73.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδων 70.6162.04 µε τίτλο 
«Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου». 

• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70.6699.11 µε τίτλο «Προµήθεια 
υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» 

• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 50.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδων 70.6699.12 µε τίτλο 
«Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» 

• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 45.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδων 70.6699.13 µε τίτλο 
«Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας 
Μύρτου» 
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• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 65.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εξόδων 70.6699.14 µε τίτλο 
«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου 
παραλίας Μύρτου» 

• Την εγγραφή πίστωσης ποσού 202.000,00 ευρώ στον Κ.Α. Εσόδων 0129.03 µε τίτλο «Έσοδα 
από παραλία Μύρτου» καθώς τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 248.000,00 ευρώ από τα 
οποία η καθαρή αξία αποτυπώνεται στον Κ.Α. Εσόδων 0129.03 και ο Φόρος Προστιθέµενης 
Αξίας στον Κ.Α. Εσόδων 4124.02. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0111 µε τίτλο «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 
(άρθρο 192 Κ∆Κ)» κατά ποσό 5.000,00 ευρώ προκειµένου να µην υπερβούµε το όριο των 
προϋπολογισθέντων εσόδων της Οµάδας Ι βάση της αριθµ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. περί 
παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισµού.  

11. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην προµήθεια υλικών συντήρησης των παραλιών που 
έχουν γαλάζια σηµαία και σύµφωνα µε µελέτη του τµήµατος Περιβάλλοντος και Κοιµητηρίων 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6662.01 µε τίτλο 
«Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής παραλιών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
10.000,00 ευρώ. 

12. Λόγω της επικείµενης σύναψης χρησιδανείων για τον Πλατύ Γιαλό και την Βίλα Αντύπα, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6494 µε τίτλο «Έξοδα 
συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» µε το ποσό των 10.000,00 € και την 
µετονοµασία του σε «Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ( ο παρών Κ.Α 
ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων προπληρωµής) Μετά την ενίσχυση αυτή το ποσό θα 
διαµορφωθεί στα 15.000,00 €. 

13. Βάση του αριθµ. πρωτ. 16390/3699/08-04-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο ∆ήµος µας θα προβεί στην επιστροφή 
ποσού 30.484,51 ευρώ που είναι αδιάθετο από τα χρήµατα που είχαν δοθεί για τις 
αποζηµιώσεις αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευών λόγω των σεισµών του 2014 και 
ταυτόχρονα το Υπουργείο εξετάζει το αίτηµά µας για συµπληρωµατική επιχορήγηση για 
κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών και αντιµετώπιση οικοσκευής µετά την πληµµύρα 
της 24/09/2015. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.8261.03 µε τίτλο «Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων από 
την οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών λόγω των σεισµών του 2014» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 30.484,51 ευρώ. 

14. Μετά από διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών ή προµήθειας εντός του οικονοµικού έτους 
προέκυψαν υπόλοιπα από την παροχή εκπτώσεων ή την εύρεση καλύτερης προσφοράς σε 
σχέση µε την µελέτη. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης 
των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µείωσης 
πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα  

00.6117.00 
Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 
Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων) 9.102,00 102,00 9.000,00 

00.6131 
Λοιπές αµοιβές τρίτων 
(TEXNIKΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 11.478,85 5.178,85 6.300,00 
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00.6162.01 
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
∆.Σ. 24.000,00 16.400,00 7.600,00 

10.6274 

Υπηρεσίες φροντίδας 
καθαρισµού κτιρίων δηµοτικών 
υπηρεσιών 36.309,60 13.284,00 23.025,60 

20.6682.05 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 1.500,56 13.499,44 

20.6682.07 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Λειβαθούς 7.500,00 750,01 6.749,99 

20.6682.08 

Προµήθεια λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 7.500,00 756,91 6.743,09 

10.7134.01 

Προµήθεια και εγκατάσταση 
λογισµικού διαχείρησης 
ανθρωπίνου δυναµικού-
ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων-παρακολούθησης 
οδοιπορικών και αδειών 
προσωπικού 18.000,00 1.632,39 16.367,61 

20.7336.30 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής  15.000,00 151,19 14.848,81 

20.7336.31 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου  9.000,00 41,29 8.958,71 

20.7336.32 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης  10.000,00 111,44 9.888,56 

20.7336.33 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  10.000,00 325,19 9.674,81 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 2.333,38 7.666,62 

30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 25.000,00 5.837,60 19.162,40 
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35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 19.000,00 4.432,60 14.567,40 

20.7336.37 

Συντήρηση και επισκευή 
εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού -Πρόννων  12.000,00 125,21 11.874,79 

30.7131.02 

Προµήθεια γεωδετικού 
συστήµατος εντοπισµού θέσης 
(Power ∆έκτης GNSS) µε χρήση 
δικτύου 12.300,00 233,70 12.066,30 

30.7134.02 
Προµήθεια συστηµάτων 
τηλεµατικής διαχείρισης στόλου  35.000,00 13.782,50 21.217,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  286.190,45 66.978,82 219.211,63 

 

15. Μετά από εξέταση των εγκεκριµένων πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων, των αναγκών του ∆ήµου 
µας και την µέχρι σήµερα υλοποίηση του Προϋπολογισµού παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µείωση της πίστωσης ως ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά την 

παρούσα 

00.6453.02 
Τέλη τηλεπικοινωνιακής 
συνδροµής τηλεµατικής 

διαχείρισης στόλου 
6.500,00 5.000,00 1.500,00 

00.6739.07 
Απόδοση στο σύλλογο 
δηµοτικών υπαλλήλων  

4.000,00 4.000,00 0,00 

10.6162 

Λοιπά έξοδα τρίτων 
(µηχανοργάνωση 

υπηρεσιών ∆ήµου κ.λ.π. 
εργασίες ) 

5.000,00 2.000,00 3.000,00 

10.6463 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 

10.000,00 3.000,00 7.000,00 

10.6613.01 
Προµήθεια εντύπων και 

υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

15.000,00 5.000,00 10.000,00 

10.6682 Λοιπά υλικά άµεσης 8.000,00 6.000,00 2.000,00 
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ανάλωσης 

15.6117.01 
Αµοιβή παροχής υπηρεσιών 

ψυχολογίας 
22.000,00 14.040,00 7.960,00 

30.6231.02 
Μίσθωση ακινήτου 

Κληρονόµων ∆εστούνη 
20.000,00 20.000,00 0,00 

30.6233 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - 
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 

30.6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 1.000,00 2.000,00 

30.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 3.000,00 7.000,00 

30.6612 
Προµήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων 

5.000,00 4.000,00 1.000,00 

35.6233 
Μισθώµατα µηχανηµάτων - 
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

7.000,00 3.000,00 4.000,00 

35.6271 
Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 

κλπ 
90.000,00 50.000,00 40.000,00 

10.6271 
Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 

κλπ 
30.000,00 10.000,00 20.000,00 

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

7.500,00 5.000,00 2.500,00 

10.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

5.000,00 4.000,00 1.000,00 

15.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.000,00 1.500,00 500,00 
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15.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή 
και ηµερήσια αποζηµίωση 

µετακινούµενων υπαλλήλων 
3.000,00 2.000,00 1.000,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

5.000,00 3.000,00 2.000,00 

20.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 

5.000,00 3.000,00 2.000,00 

30.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

5.000,00 4.000,00 1.000,00 

30.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

5.000,00 4.000,00 1.000,00 

30.6422 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή 
και ηµερήσια αποζηµίωση 

µετακινούµενων υπαλλήλων- 
Ο παρών κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής  

20.000,00 10.000,00 10.000,00 

35.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.000,00 1.500,00 500,00 

35.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.000,00 1.500,00 500,00 

35.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 
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µετακινούµενων υπαλλήλων 

40.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.000,00 1.500,00 500,00 

40.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή 
και ηµερήσια αποζηµίωση 

µετακινούµενων υπαλλήλων 
9.000,00 6.000,00 3.000,00 

45.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.000,00 1.500,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 323.000,00 185.540,00 137.460,00 

 

16. Μετά από την επανεξέταση του προγράµµατος ΣΑΤΑ και των αιτηµάτων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή του 
Τεχνικού προγράµµατος και του Προϋπολογισµού του 2016: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

Αιτιολογία 
µεταβολής 

10.6261.13 
Εργασίες συντήρησης 

κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου 
Κεφαλονιάς  

10.000,00 -3.000,00 7.000,00 νέα εκτίµηση 

30.6262.04 

Παροχή υπηρεσιών 
επιστασίας έργου 

Πεζοπορική ∆ιαδροµή 
Αγίου Νικολάου-Πόρου 

7.500,00 -7.500,00 0,00 
πληρώθηκε από 
τον 30.8113,10 

από Ίδια Έσοδα 

30.6262.14 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΣΟΥ ∆.Ε. 

ΕΡΙΣΟΥ 

2.907,22 -2.907,22 0,00 νέα εκτίµηση 
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30.7132.03 
Προµήθεια καλαθοφόρου 

οχήµατος 
73.800,00 -24.600,00 49.200,00 ποσό µελέτης 

30.7323.17 

Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης σε δηµοτική 
οδό στην περιοχή Λαχού 

Τ.Κ. Φάρσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 

6.515,00 -781,80 5.733,20 
παροχή 

έκπτωσης 

30.7323.81 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΟΥΛΑΤΩΝ 

4.907,70 -1.307,70 3.600,00 
παροχή 

έκπτωσης 

30.7331.02 
Επισκευή Ξενώνα Αγ. 

Ευφηµίας 
12.120,00 -1.581,56 10.538,44 ποσό σύµβασης 

30.7413.01 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΣΑΤΑ  

17.561,84 -1.999,26 15.562,58 ποσό µελέτης 

35.7135.11 
Προµήθεια οργάνων 

παιδικών χαρών Αγίας 
Ευφηµίας 

22.000,00 -1.118,29 20.881,71 ποσό µελέτης 

30.7331.03 

Επισκευή στέγης 
δηµοτικού καταστήµατος 

της Τ.Κ. Φισκάρδου 
(κτίριο αστυνοµίας) 

0,00 5.177,58 5.177,58 

αριθµ. πρωτ. 
9919/28-03-2016 

έγγραφο της 
Τεχνικής 

Υπηρεσίας µε την 
τεχνική έκθεση  

45.7336.01 
∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών 

Νεκροταφείων ΣΑΤΑ  
4.000,00 2.000,00 6.000,00 νέα εκτίµηση 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  161.311,76 -37.618,25 123.693,51   

 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές η ΣΑΤΑ θα διαµορφωθεί στο ποσό των 2.493.031,92 
ευρώ (2.530.650,17 ευρώ µείον 37.618,25 ευρώ).  

∆εδοµένου ότι το όριο της ΣΑΤΑ για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των 2.523.828,05 ευρώ, 
δυναµεθα να µεταφέρουµε από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου έργα, ποσό 30.796,13 
ευρώ στην ΣΑΤΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή 
χρηµατοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 10.7336.02 µε τίτλο «Αποκατάσταση όψεων και 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ)» µεταφέροντας ποσό 30.796,13 ευρώ στην ΣΑΤΑ. Το ποσό 
χρηµατοδότησης που θα παραµείνει στα Οφειλόµενα ανέρχεται σε 142.119,09 ευρώ και το 
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σύνολο των έργων-δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα Οφειλόµενα σε 658.499,17 ευρώ. 
Με τις παραπάνω µεταβολές θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα. 

Βάση των αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
απόδοσης στους ∆ήµους της χώρας, ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως 
οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3756/2009, 
τα ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων-έργων των ∆ήµων της χώρας. Με απόφαση όµως των οικείων δηµοτικών 
συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη 
κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές 
τους και έργα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την µείωση πίστωσης Κ.Α. Εσόδων 0619.06 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού 
∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Επενδύσεις -Έργα» κατά ποσό 31.269,43 
ευρώ 

• Την αύξηση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0619.05 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού 
∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες» κατά ποσό 31.269,43 
ευρώ. 

17. Μετά από την επανεξέταση του προγράµµατος Πολιτικής προστασίας, την εισήγηση του 
τµήµατός της Πολιτικής Προστασίας και λαµβάνοντας υπόψη το από 27 Μαρτίου 2014 
ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης και της εξώδικης όχλησης που κατατέθηκε στο ∆ήµο µας 
κατά την 28η Μαρτίου 2016 σχετικά µε µη καταβολή µισθωµάτων για τη περίοδο από 
28/03/2015 έως και 30/01/2016 για την αποθήκη του ∆ραπάνου, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος και του Προϋπολογισµού του 
2016: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση 

Παρατηρήσεις 

00.6735.02 
Επιχορηγήσεις σε 
εθελοντικές οµάδες 
Πυροπροστασίας 

15.000,00 -1.000,00 14.000,00   

70.6012 

Αποζηµίωση 
υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 

αµοιβές 

4.000,00 -1.000,00 3.000,00   

70.6264 

Συντήρηση και 
επισκευή 

πυροσβεστικών 
οχηµάτων και λοιπών 

µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων 

προπληρωµής )  

2.000,00 -2.000,00 0,00   
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70.6279.09 

Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης 

πληµµυρικών και 
λοιπών καταστροφών ( 
Πολιτική προστασία )  

20.000,00 -12.177,20 7.822,80   

70.6279.28 

Εργασίες 
αποκατάστασης της 

βατότητας του 
αγροτικού οδικού 

δικτύου από 
πληµµυρικά φαινόµενα 
(Πολιτική Προστασία) 

20.000,00 12.029,40 32.029,40 
Υπόλοιπο 

συµβάσεων από το 
έτος 2015 

70.6654.06 

Προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας ( 

γιλέκα , φόρµες, 
αρβυλα, µάσκες κ.λ.π. ) 
- Πολιτική προστασία  

2.300,00 -2.300,00 0,00   

70.7135.02 
Προµήθεια αλατιέρας 
τµήµατος Πολιτικής 

Προστασίας 
3.000,00 -3.000,00 0,00   

70.7135.03 

Προµήθεια συστήµατος 
ασύρµατης 

επικοινωνίας Πολιτικής 
Προστασίας  

2.000,00 -2.000,00 0,00   

70.7135.10 
Προµήθεια εξοπλισµού 

αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας 

3.000,00 -3.000,00 0,00   

70.7135.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.200,00 -1.200,00 0,00   
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70.6236.08 

Λοιπά µισθώµατα 
(αποζηµίωση χρήσης 
ακινήτου Αποθήκης 

∆ραπάνου) 

0,00 8.000,00 8.000,00 

Από την Πολιτική 
Προστασία θα 

χρηµατοδοτηθεί 
ποσό 6.000,00 

ευρώ. Το υπόλοιπο 
ποσό των 2.000,00 

ευρώ θα 
χρηµατοδοτηθεί 

από Ίδια Έσοδα. 

70.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα 

τρίτων Παροχές τρίτων 
371.542,45 9.311,11 380.853,56 

Μόνο µεταβολή 
χρηµατοδότησης 

από Ίδια Έσοδα σε 
ΥΠΕΣ-Πολιτική 

Προστασία. Είναι 
ήδη εγγραµµένα 

στον 
Προϋπολογισµό. 

70.7132.01 
Προµήθεια υδροφόρου 

οχήµατος 
40.000,00 -40.000,00 0,00 

Το ποσό αυτό 
χρηµατοδοτούνταν 
από τα Οφειλόµενα 

Ελληνικού 
∆ηµοσίου 

Με την διαγραφή πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ από τα Οφειλόµενα το σύνολο των έργων-
δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τα Οφειλόµενα σε 618.499,17 ευρώ. Βάση των αποφάσεων του 
Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης στους ∆ήµους της χώρας, 
ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς, 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 3756/2009, τα ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των ∆ήµων της χώρας. Με απόφαση όµως των οικείων 
δηµοτικών συµβουλίων, δύναται τα αποδιδόµενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη 
κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και 
έργα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

- Την µείωση πίστωσης Κ.Α. Εσόδων 0619.06 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου 
άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Επενδύσεις -Έργα» κατά ποσό 40.000,00 ευρώ 

- Την αύξηση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0619.05 µε τίτλο «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου 
άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 - Λειτουργικές δαπάνες» κατά ποσό 40.000,00 ευρώ. 

18. Σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων µε 
θέµα τον τρόπο διάθεσης του ποσού από τις ανεµογεννήτριες και το αριθµ. πρωτ. 13102/21-
04-2016 αίτηµα των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας µε θέµα τη έγκριση µελέτης και 
καθορισµού του τρόπου ανάθεσης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον 
οικισµό ∆ιλινάτων (∆ηµοτικό Σχολείο µε όµορες ιδιοκτησίες)», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού του ∆ήµου µας όπως 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

88.416,90 30.7326.16 812.201,16 -41.920,66 46.496,24 770.280,50 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 

Τ.Κ. ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

0,00 30.7335.01 0,00 40.454,00 40.454,00 40.454,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 

27.057,64 35.7332.04 27.057,64 -27.057,64 0,00 0,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Τ.Κ. 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ) 

0,00 35.7135.13 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
(∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ 

ΟΜΟΡΕΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ) 

0,00 30.7323.08 0,00 18.024,30 18.024,30 18.024,30 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Κ.Α. ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Π.Ε. 

221.590,88   1.647.572,61 0,00 221.929,92 1.647.572,61 

 
19. Βάση της αριθµ. πρωτ. 267677/6419/31-03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε θέµα την οριστική παύση λειτουργίας 
Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) εντός γηπέδου στη θέση Βοράτο ∆.Ε. 
Παλικής και επιβολής προστίµου ύψους 27.000,00 ευρώ σε βάρος του ∆ήµου παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6821 µε τίτλο «Φορολογικά και λοιπά 
πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ καθώς έχει 
εγκεκριµένη πίστωση ύψους 15.000,00 ευρώ.Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το Τακτικό 
Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 245.490,70 ευρώ. 

Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών  : Παυλάτος Ε. Γεράσιµος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις , η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση  του 
παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  Οικονοµικού 
Έτους 2016 . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης - Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος -. Ανουσάκης Κωνσταντίνος και Κωνσταντάκης Άγγελος.    
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

       την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

       την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

 Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας και την πρόταση της Προέδρου:  

 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  
Οικονοµικού Έτους 2016 . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 
2016   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   124 / 2016                                                                          Α∆Α: ΩΗΣΨΩΕ5-ΜΜ0 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων» 

   

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης 
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εισηγούµενη      το  2 ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  

αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  52/26-02-2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός µειοδότης 
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό Σαρλάτων» η εταιρία µε την επωνυµία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό,  
ΤΡΙΑ  (3%) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 10930/5-04-2016  έγγραφό της ζήτησε  από την 
προσωρινά ανάδοχο εταιρία  να   υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως επακριβώς αναγράφονται 
στο άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης του εν λόγω  έργου  (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης µε την  11/22-01-
2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε  (Α∆Α: 64ΓΡΩΕ5-5ΒΓ ) 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 12898/20-04-2016 έγγραφο της   η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία µε την  
επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε.» απέστειλε τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία µε το 13359/25-
04-2016 έγγραφό µας διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία για σχετικό έλεγχο η οποία στην συνέχεια µε το 
ταυτάριθµο απαντητικό έγγραφό της   αναφέρει τα παρακάτω:  
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Ολοκληρώνοντας  η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των παραπάνω 
προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του προσωρινού µειοδότη µε την επωνυµία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» τα οποία σύµφωνα µε την βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου  , προκειµένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις : 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης - Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος -. Ανουσάκης Κωνσταντίνος και Κωνσταντάκης Άγγελος.    
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   11/22-01-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  52  /26-02-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά   για την εκτέλεση  του έργου«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισµό 
Σαρλάτων»  τα οποία τηρούν  τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν 
λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2.Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στους  δεύτερους  µειοδότες  µε την επωνυµία ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε και P.C. DEVELOPMENT S.A  (ισόποση έκπτωση δυο (2%)  επί τοις εκατό)  πριν την 
κοινοποίηση της  52/2016 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία , να κοινοποιηθούν   
στην συνέχεια η 52 /2016  ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , αποφάσεις  της 
Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» και 
τέλος   να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.∆.Ε .» για την υπογραφή 
σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης του έργου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   125 / 2016                                                                                   Α∆Α: Ω7ΚΧΩΕ5-2ΞΨ 
 

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 107/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

    

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης  
εισηγούµενη      το  3 ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Ανάκληση της 107/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Με την 107/19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτισθήκαν οι όροι της διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος . 
 
  
    Επειδή  εκ παραδροµής οι συνταχθέντες όροι της διακήρυξης δεν συνάδουν µε την µελέτη που 
εγκρίθηκε µε την 116/12-04-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επειδή έχει καθοριστεί ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί  στις 24   Μαΐου  2016  ,ζητείται η ανάκληση της εν λόγω απόφασης 
προκειµένου να καταρτιστούν µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής οι σωστοί όροι διακήρυξης  
και να καθοριστεί νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού για την προµήθεια του καλαθοφόρου 
οχήµατος . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης - Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος -. Ανουσάκης Κωνσταντίνος και Κωνσταντάκης Άγγελος.    
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  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   107/22-01-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Ανακαλεί την 107/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να καταρτιστούν µε νέα 
απόφαση της  οι σωστοί όροι διακήρυξης  και να καθοριστεί νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού 
για την προµήθεια του καλαθοφόρου οχήµατος . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
     Σοφία Γαρµπή  
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


