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                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της  18 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20η  Ιουνίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  20  η  Ιουνίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τετάρτη      και ώρα  
11 :00 το πρωί    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  16111/ 18-06-2018  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                                                                                      Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                  
2.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                            Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                                    
3.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                              Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
4.   Παπαναστασάτος Γεράσιµος ( ΠΑΡΩΝ µόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης)                                                                          
5.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  172  / 2018 Α∆Α: ΨΟΗΚΩΕ5-1 Α9 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   θεµάτων    που 
εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    
που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του 
∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του    παρακάτω θέµατος    εκτός ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  « 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» ,λόγω καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και ζητείται από το Σώµα να οριστεί  το θέµα  
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και να εισαχθεί   προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  –Κουρκουµέλης Ηλίας και  Ανουσάκης Νικόλαος  
                   και   Γκισγκίνης Νικόλαος . 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου  
                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (5) 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για συζήτηση και λήψη 
απόφασης .   
«Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων).»  
 
            
                     



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   173 / 2018                                                                 Α∆Α: Ω2ΕΣΩΕ5-Ω3Λ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για 
την Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων). 
 
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   µοναδικό  θέµα  
εκτός  ηµερήσιας  διάταξης (εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την  172 /2018 απόφαση (Α∆Α: ΨΟΗΚΩΕ5-1 Α9 ) :  
«Έγκριση 2ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)  για την Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ. 16098/18-06-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 18.06.2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδρίασε, κατόπιν της 

αριθµ. 15996/18-06-2018 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 τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον 

διαγωνισµό της υπ. αριθ. 328/13122/16-05-2018  διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» 

για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 

 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 

 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  

α)την υπ. Αριθ. 328/13122/16-05-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για 

την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν 

λόγω διαγωνισµό,  



β)την αριθ. 147/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 

14206/30-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 328/13122/16-05-2018 διακήρυξη του 

Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 

χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)»,    

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 18η Ιουνίου και ώρα 11:30 π.µ. σύµφωνα και µε την αριθ.πρωτ.: 

15996/18-06-2018 ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  

προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία  της οποίας  η προσφορά είχε λάβει αριθµό πρωτ. 14051/29-05-2018 ,ήτοι την 

εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του υποφάκελου(αριθ.πρωτ.:15941/15-06-2018)     

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 

α)την υπ. Αριθµ. 328/13122/16-05-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», 

β)την υπ. αριθµ. 147/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 

14206/30-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 15996/18-06-2018  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη της επιτροπής, 

Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:15941/15-06-2018) της προσφοράς µε 

αριθ.πρωτ. 14051/29-05-2018 , ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(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 της: 

α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς  µε αριθ. πρωτ. 14051/29-05-2018, 

β)την αριθ. 328/13122/16-05-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», 

γ)την αριθ.  42/2018 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, 

δ) την αριθ. 13125/16-05-2018 Περίληψη διακήρυξης, 

ε)την αριθ. 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», 

στ)την αριθ. 147/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία  αφενός ενεκρίθη στο σύνολό 

του  το υπ. αριθµ. 14206/30-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 

Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)»  και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία ««Κ. 

ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 



ζ)το γεγονός ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθµ. 42/2018  Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είχε πραγµατοποιηθεί 

ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµεπιρία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (διενέργεια πέντε διαγωνισµών  για την προµήθεια 

εξοπλισµού παιδικών χαρών των ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΠΥΛΑΡΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΠΑΛΛΙΚΗΣ και ∆ηµ. Σχολείου ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ)όσο και οι πλέον χαµηλές 

τιµές, 

η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης της εταιρείας µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 

διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 

(∆ιλινάτων)» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο  11 της αριθ. 328/13122/16-05-2018 

διακήρυξης, 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 

(∆ιλινάτων)»  κατακύρωσης την εταιρεία µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 

αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)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 Πρακτικό του  Συνοπτικού 
διαγωνισµού  ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
(∆ιλινάτων).» συνολικού  προϋπολογισµού 19.719,92 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και ανακήρυξη  οριστικού  
ανάδοχου την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η 
οποία προσέφερε έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 19.719,72 
€, 

                      Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  –Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης    Νικόλαος  
                        και Γκισγκίνης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  114   /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 140/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: ΩΩΗ7ΩΕ5-Α3Ρ 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  14206/130-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 
147/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΖΗΥΩΕ5-ΚΩΟ. 
5) Το µε αρίθ. πρωτ.  16098/18-06-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  16098/18-06-2018   Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων) προϋπολογισµού 19.719,92 € 

       2)  Ανακηρύσσει  οριστικό  ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
 χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου (∆ιλινάτων)», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία 
 µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε 
 έκπτωση 0,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 19.719,72 €, 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 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.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
5) Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της  παρούσας απόφασης κατακύρωσης,  
προσκαλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
 κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  174  / 2018                                                                               Α∆Α: 640ΞΩΕ5-ΚΕΒ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου  για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 
Αργοστολίου). 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
 ηµερήσιας διάταξης : «Ορισµός δικηγόρου  για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
(µεταβατική έδρα Αργοστολίου)» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  14845/5-06-2018 εισήγηση της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως 
εξής:   

  
Την 20.09.2018 συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 29.12.2010 

και µε αριθµό κατάθεσης ΑΓ2107/2010 αγωγή των Γερασίµου Μπάλλα και Γρηγορίου Μανέντη κατά του πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου καθολικός διάδοχος του οποίου τελούµε. Με την ως άνω αγωγή οι αντίδικοι ζητούν να αναγνωρισθεί ότι 
υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε στον α’ εξ αυτών το συνολικό χρηµατικό ποσό των 10.589,77 ευρώ νοµιµότοκα από 
τις 23.11.2002 άλλως και από την νόµιµη επίδοση της υπό κρίση αγωγής και µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 
του και στον β΄ εξ αυτών το συνολικό ποσό των 48.633, 17 ευρώ νοµιµότοκα από τις 20.07.2002 για το ποσό των 
9.519,77 ευρώ και από τις 23.11.2002 το ποσό των 39.113,40 ευρώ άλλως από την νόµιµη επίδοση της υπό κρίση 
αγωγής και µέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως του, δυνάµει της υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 10895/05.10.2000 
σύµβαση ανάθεσης για την εκπόνηση της µελέτης «Προσθήκη κατ΄ επέκταση του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου 
Αργοστολίου». 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) και (ιε) του ν. 3852/2010 
για την έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον ορισµό δικηγόρου. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να 
χειριστεί την εν λόγω υπόθεση καθώς κατά την ίδια ως άνω δικάσιµο είναι επιφορτισµένη µε πλήθος άλλων 
υποθέσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύνολο 20). 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο 
Κεφαλληνίας κα Μαρκέτου Ιωάννα, Ειδικό Συνεργάτη ∆ηµάρχου, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 20.09.2018 
καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 29.12.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΑΓ 2107/2010 αγωγής των 
Γερασίµου Μπάλλα και Γρηγορίου Μανέντη κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αρίθµ. 525/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την αριθ. 14845/ 5-06-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1)Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού   305,00 €  και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον κ. Κ.Α   00.6111         και  
τίτλο «Αµοιβές νοµικών κλπ». 
2) Χορηγεί  εντολή– εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ειδικό Συνεργάτη ∆ηµάρχου 
 κ.  Μαρκέτου Ιωάννα , όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 20.09.2018 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 
29.12.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΑΓ 2107/2010 αγωγής των Γερασίµου Μπάλλα και Γρηγορίου Μανέντη κατά του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.  
 



ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  175 / 2018                                                                            Α∆Α: 6ΘΤΦΩΕ5-ΛΜΒ                                      
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα  
 ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε 
αρίθ πρωτ.  14056/19-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου  η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

  
  Την 28-09-2017 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 31-08-
2012 ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά  των  Αναστασίου Μινέτου κ.λ.π., για την ακύρωση του από 27-7-2012 
κατασχετηρίου εγγράφου των καθών η ανακοπή, δυνάµει του οποίου επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας 
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.» ως τρίτης επί των τραπεζικών 
καταθέσεων που διατηρεί ο ∆ήµος µέχρι του συνολικού ποσού των 105.347,64 ευρώ, που οφείλεται στους καθών η 
ανακοπή µε βάση το 2/17-7-2012 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της 1919/2009 αµετάκλητης απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών.  
 Επί της ως άνω ανακοπής εκδόθηκε η µε αριθµό 4710/2018 απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή µας. 
 Επί της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών. 
 Επειδή συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά των Αναστασίου Μινέτου  κλπ και κατά της µε 
αριθµό 4710/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την λήψη απόφασης 
σχετικά µε την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων παρακαλείσθε όπως:  α) αποφασίσετε για την 
άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των Αναστασίου Μινέτου  κλπ και κατά της µε 
αριθµό 4710/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και  β) χορηγήσετε εντολή-πληρεξουσιότητα  στην 
επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφ/νίας κας Νίκης Χριστοφοράτου όπως προβεί στην κατάθεση της έφεσης 
και στην παράσταση της κατά την εκδίκαση αυτής όπου και όταν οριστεί, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο  
προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφ/νιάς.   

  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

                      Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 14056/ 19-05-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των Αναστασίου Μινέτου  κ.λ.π 
και κατά της µε αριθµό 4710/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
2) Χορηγεί  εντολή– πληρεξουσιότητα  στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφ/νίας κ.  Νίκης 
Χριστοφοράτου όπως προβεί στην κατάθεση της έφεσης και στην παράσταση της κατά την εκδίκαση αυτής όπου και 
όταν οριστεί, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο  προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφ/νιάς.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    176/ 2018                                                                  Α∆Α: ΩΧΒ6ΩΕ5-ΚΑ2                                                    
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 

187 05/06/2018 3.906,00 

Υπηρεσία έκδοσης και επανέκδοσης πιστοποιητικού συµµόρφωσης των 
εγκαταστάσεων έως 15 παιδικών χαρών,µε τα πρότυπα ασφαλείας από 
∆ιαπιστευµένο Φορέα Ελέγχου(µελέτη 61/2018 τεχνικής υπηρεσίας) 

188 05/06/2018 4.112,80 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[ΑΡΙΘ. 63/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 

190 11/06/2018 3.380,00 
ΑΡΙΘ. 15126/07-06-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (προµήθεια υλικών 
για συντήρηση παγκακιών) 

191 13/6/2018 1.163,12 
Προµήθεια τερµατικού ηλεκτρονικού µηχανήµατος καταγραφής παρουσίας 
προσωπικού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

193 14/6/2018 310,00 Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων (Κελί ∆ραπάνου) 

194 15/6/2018 4.761,60 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (καρότσια οδοκαθάρησης κλπ) 

195 18/6/2018 5.000,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Παλικής 

196 18/6/2018 24.800,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Πυλάρου 

197 18/6/2018 7.998,00 Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης ΣΑΤΑ 

198 18/6/2018 9.999,36 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 
ΣΑΤΑ 

199 18/6/2018 6.993,60 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Κοινότητας Οµαλών 
ΣΑΤΑ 

200 18/6/2018 5.989,20 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
ΣΑΤΑ 

201 18/6/2018 5.396,48 Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου ΣΑΤΑ 



202 18/6/2018 7.067,38 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ[ΑΡΙΘ. 66/13-06-2018 ΜΕΛΕΤΗ] 

203 19/6/2018 2.000,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018[ΑΡΙΘ. 67/2018 
ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 

204 19/6/2018 4.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

205 20/6/2018 434,00 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τα αιτήµατα :  187-191-192-193-194-195-196-203  και 204/2018 . 

                   Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας και Ανουσάκης Νικόλαος. 
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.              
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  177   /  2018                                                           Α∆Α: ΩΩΞΒΩΕ5-4ΤΩ      
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 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 Κ.Α Υπόλοιπο 

495 05/06/2018 372,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 172/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆Σ & ΑΓΟΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 10. 6462 3.474,76 

496 05/06/2018 3.906,00 

Υπηρεσία έκδοσης και επανέκδοσης πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων έως 15 παιδικών 
χαρών,µε τα πρότυπα ασφαλείας από ∆ιαπιστευµένο 
Φορέα Ελέγχου(µελέτη 61/2018 τεχνικής υπηρεσίας) 35.6262.11 44,00 

497 05/06/2018 4.112,80 
Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων[ΑΡΙΘ. 63/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 30.6262.08 493,12 

499 06/06/2018 125.703,64 
Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. 
Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ ) -8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7322.01 7.066,71 

500 06/06/2018 660,00 

Έξοδα µετακίνησης και διαµονής των υπαλλήλων Κέντρου 
Κοινότηητας :Καλογηράτου Χαρ. & Γραµµατικόπουλος 
Μιχ.για σεµινάριο του ΕΚ∆∆Α (Οργάνωση & ∆ιοίκηση του 
προγρ/τος) στην Αθήνα από 1/7/2018 έως και 4/7/2018  60. 6422 2.940,00 

501 07/06/2018 124,00 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΚΤΩΝ] 00. 6463 2.769,56 

502 11/06/2018 418,50 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΥ 30. 6462 3.380,50 

503 11/06/2018 3.380,00 
ΑΡΙΘ. 15126/07-06-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(προµήθεια υλικών συντήρησης παγκακιών) 35.6662.05 1.620,00 

504 13/06/2018 1.488,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 174/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆Σ 00. 6463 1.281,56 

505 13/6/2018 437,1 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΑΡΙΘ.163/2018 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΡΙΣΜΟΥ) 00. 6111 32.028,00 

506 13/6/2018 1.163,12 

Προµήθεια τερµατικού ηλεκτρονικού µηχανήµατος 
καταγραφής παρουσίας προσωπικού του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 10. 7133 564,48 

509 14/6/2018 310,00 
Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων (Κελί 
∆ραπάνου) 10.6261.19 1.194,00 

510 15/6/2018 4.761,60 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (καρότσια οδοκαθάρισης) 35.7135.04 238,40 

511 15/6/2018 62.370,00 
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για συντήρηση και 
επισκευή Σχολικών κτιρίων (Α/θµια) 70.6711.02 13.530,00 

520 18/6/2018 440,20 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΥΟ[2] 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜ. ΑΓΟΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 00 6463 841,36 

521 18/6/2018 5.000,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και 
λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Παλικής 70.6279.21 0,00 

522 18/6/2018 24.800,00 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και 
λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Πυλάρου 70.6279.25 0,00 

523 18/6/2018 5.600,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 15.6263.04 400,00 

524 18/6/2018 3.391,50 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων.  30. 6322 16.608,50 



526 18/6/2018 999,95 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ 35.6262.18 23.000,05 

528 18/6/2018 826,40 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.18 22.173,65 

529 18/6/2018 173,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 35.6262.17 23.826,40 

530 18/6/2018 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ∆ΑΥΓΑΤΩΝ 35.6262.18 21.173,65 

531 18/6/2018 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ 35.6262.18 20.173,65 

532 18/6/2018 7.998,00 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης ΣΑΤΑ 

30. 
7333.169 2,00 

533 18/6/2018 9.999,36 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής ΣΑΤΑ 

30. 
7333.167 0,64 

534 18/6/2018 6.993,60 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Οµαλών ΣΑΤΑ 

30. 
7333.170 6,40 

535 18/6/2018 5.989,20 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς ΣΑΤΑ 

30. 
7333.161 10,80 

536 18/6/2018 5.396,48 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου ΣΑΤΑ 

30. 
7333.157 3,52 

537 18/6/2018 7.067,38 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΣΑΜΗΣ[ΑΡΙΘ. 
66/13-06-2018 ΜΕΛΕΤΗ] 

35. 
6262.08 22,62 

538 19/6/2018 2.000,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018[ΑΡΙΘ. 67/2018 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 20. 6265 0,00 

539 19/6/2018 4.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
67/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

20. 
6662.01 0,00 

540 20/6/2018 434,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 10.6261.07 2.596,02 

541 20/6/2018 1.850,00 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α κ ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Γερµανια από 
27-0-2018 έως 1-07-2018 00. 6421 13.250,00 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 495-496- 500-502-505-506-509-511 & 
512/2018. 
 Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -   –Κουρκουµέλης Ηλίας – Ανουσάκης Νικόλαος. 
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. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       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  178  / 2018                                                       Α∆Α: 6Ν3ΠΩΕ5-7Τ9                
 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών  Ιατρού  
εργαζοµένων 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  Ιατρού  εργαζοµένων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  
15739 / 13-06-2018 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 

                     Αργοστόλι : 13.06.2018 
                                                              Αριθ.Πρωτ.: 15739 

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 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 «Ειδικές υπηρεσίες µε την 
ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)», συνολικού ποσού 9.768,00€ (xωρίς 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 9.768,00€ (xωρίς Φ.Π.Α.) και 12.112,32€(µε ΦΠΑ) 
, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 4.884,00€(άνευ Φ.Π.Α.) 
και 6.056,16€(µε Φ.Π.Α.).   



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, 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 έξι χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (6.056,16€- µε Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 
2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 έξι χιλιάδες πενήντα έξι  ευρώ και δεκαέξι λεπτά (6.056,16€) από ίδια έσοδα σε βάρος 
του ΚΑ 00.6117.00 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός 
εργαζοµένων)»το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό έξι χιλιάδες πενήντα έξι  ευρώ και δεκαέξι λεπτά (6.056,16€) από ίδια έσοδα σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6117.00 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός 
εργαζοµένων)», 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:  Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος και  Νικόλαος 
Γκισγκίνης . 

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 

− 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  192/2018 αίτηµα ανάληψης δαπάνης  

− την αριθ.  507 /13-06-2018  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

− την µε αρίθ. πρωτ. 15739/2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Α. Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους  δώδεκα χιλιάδων εκατόν δώδεκα  Ευρώ  και τριάντα δύο λεπτά 
(12.112,32 € µε Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός 
εργαζοµένων)» 
 Β. Εγκρίνει  την δαπάνη συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων εκατόν δώδεκα  Ευρώ  και τριάντα δύο λεπτά (12.112,32 

€ µε Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων)»  

και δεσµεύει ισόποση   πίστωση  για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Αµοιβή Ελεγκτή Ιατρού» το οποίο κατανέµεται 

στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 

1. Στο τρέχον έτος 2018 έξι χιλιάδες πενήντα έξι  ευρώ και δεκαέξι λεπτά (6.056,16 €) από ίδια έσοδα σε 

βάρος του ΚΑ 00.6117.00 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων)»το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  και   

- στο έτος 2019 ποσό έξι χιλιάδες πενήντα έξι  ευρώ και δεκαέξι λεπτά (6.056,16 €) από ίδια έσοδα σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6117.00 του προϋπολογισµού του  έτους 2019 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός 
εργαζοµένων)», 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   179 / 2018                                                                   Α∆Α: 6Τ∆ΟΩΕ5-ΤΓ7 
ΘΕΜΑ : 7η 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 7 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «7 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 18 -06-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
 

1. Μετά την έκδοση της αριθµ. πρωτ. 25821/06-06-2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης Πράξης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Τοποθέτηση εξοπλισµού 
για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της χώρας» συνολικού ποσού 321.307,03 ευρώ, το οποίο 
επιµερίζεται ως εξής: 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € 
 

Π∆Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 211.995,31 
€ 

 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ 109.311,72 
€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 321.307,03 
€ 

 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 125/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας περί 
αποδοχής συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα για την χρηµατοδότηση ανακατασκευής 21 παιδικών χαρών στις 7 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου µας και την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε τα κάτωθι: 
- την αποδοχή του συνολικού ποσού επιχορήγησης από την ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 211.995,31 
ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδου 1322.40 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την ανακατασκευή παιδικών χαρών από το 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και εγγραφή πίστωσης ποσού 85.500,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την 
ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.01 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 34.500,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη 
µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Σάµης» και εγγραφή πίστωσης ποσού 36.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 61.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Ερίσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 και την ανάλογη µεταβολή 
του Τεχνικού Προγράµµατος. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.17 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για έργα τοπικής 
ανάπτυξης σε περιοχές εντός της Περιφέρειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. και 
την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 



- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.09 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Σάµης» και εγγραφή πίστωσης ποσού 13.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.10 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Ερίσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 9.400,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για έργα τοπικής ανάπτυξης σε 
περιοχές εντός της Περιφέρειας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. Προµήθεια και 
ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος, 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.11 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Ερίσου» και εγγραφή 
πίστωσης 4.400,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση Α.Π.Ε. για έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός της Περιφέρειας 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος, 
- την µείωση πίστωσης 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» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 66.700,00 ευρώ κατά ποσό 41.800,00 ευρώ. 
 
2. Μετά από σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια υπάλληλο έκδοσης και εκκαθάρισης της µισθοδοσίας του ∆ήµου 
µας σχετικά µε µεταβολή των κρατήσεων των αιρετών και των υπαλλήλων ειδικών θέσεων σε εφαρµογή του ν. 
4387/2016 και συγκεκριµένα την εκκαθάριση των κρατήσεων για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2017 έως 
31/05/2018, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του προϋπολογισµού ως ακολούθως: 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 12.600,00 ευρώ µε το ποσό των 3.950,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.15 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%)» και διαµορφωµένη πίστωση 2.944,00 ευρώ µε το ποσό των 1.550,00 ευρώ  
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6126.05 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 
λοιπών παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 11.800,00 ευρώ 
µε το ποσό των 25.300,00 ευρώ. 
-Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6126.04 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 
λοιπών παροχών σε αιρετούς-(ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ-3.5%)» και διαµορφωµένη πίστωση 1.890,00 ευρώ 
µε το ποσό των 850,00 ευρώ 
 
3. Μετά από σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια υπάλληλο έκδοσης και εκκαθάρισης της µισθοδοσίας σχετικά µε 
αίτηση πρώην υπαλλήλου του ∆ήµου µας µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ σχετικά µε αποζηµίωση µη ληφθείσας κανονικής 
άδειας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.6042.01 µε τίτλο «Αποζηµίωση µη 
ληφθείσας άδειας» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 274,56 ευρώ. 
 
4. Επειδή από την παγία των προέδρων δεν διενεργούνται δαπάνες συντήρησης παιδικών χαρών παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. εξόδων 35.6262.11 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (και παγία προέδρων)» σε «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
5. Μετά την συνταξιοδότηση και την µετάταξη αντίστοιχα δύο υπαλλήλων του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µείωση πίστωσης των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων τους οποίους βάρυνε η µισθοδοσία τους: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα ∆εσµευθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
Πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόµατα) 1.371.000,00 1.371.000,00 1.371.000,00 -11.092,00 1.359.908,00 

10.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-
εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ 
σύνταξης ∆ηµοσίου 147.336,00 147.336,00 147.336,00 -388,24 146.947,76 



10.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-
ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ 
ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 44.570,00 44.570,00 44.570,00 -1.244,56 43.325,44 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόµατα) 792.216,00 792.216,00 792.216,00 -12.132,40 780.083,60 

30.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-
εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ 
σύνταξης ∆ηµοσίου 91.060,00 91.060,00 91.060,00 -1.262,24 89.797,76 

30.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-
ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ 
ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 25.008,00 25.008,00 25.008,00 -883,47 24.124,53 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.471.190,00 2.471.190,00 2.471.190,00 -27.002,91 2.444.187,09 

 
6. Προκειµένου να αποδοθούν στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου τα 3,45 ευρώ που έχουν αποµείνει στον 
ερανικό λογαριασµό και προέρχονται από τόκους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.02 µε τίτλο «Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου (έσοδα από ερανικό τραπεζικό λογαριασµό)» 
µε εγγραφή πίστωσης ποσού 5,00 ευρώ για να καλυφθεί και το ενδεχόµενο πίστωσης του λογαριασµού µε νέους 
τόκους µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 
7. Μετά από αιτήµατα που έχει λάβει το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου µας και εξέταση των πιστώσεων των Κ.Α. 
Εξόδων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - κλιµατισµού» και 
διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6612 µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 60.000,00 ευρώ µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6691 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων» και την 
εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.24 µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης και 
∆ρογκαράτης» και διαµορφωµένη πίστωση 210.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.900,00 ευρώ. 
8. Λαµβάνοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 16122/18-06-2018 έγγραφο της τοπικής κοινότητας Νυφίου για την 
χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση κάγκελων στην Τ.Κ. Νυφίου» από ΑΠΕ και την 
εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.27 µε τίτλο «Προµήθεια κάγκελων στην Τ.Κ. Νυφίου» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 6.175,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση από Α.Π.Ε. 
- την µείωση πίστωσης 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» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 66.700,00 ευρώ κατά ποσό 6.175,00 ευρώ. 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος.  
Μετά από την παραπάνω τροποποίηση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 16.413,83 
ευρώ.  
                                                                                                            Αργοστόλι 18/06/2018 

 
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 7ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 
και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους 1-3-4-6  και από την παρ. 8 µόνο το πρώτο µέρος   της 
προτεινόµενης τροποποίησης. 
         Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος 

 
Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      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.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 7ης  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     180 / 2018                                                                    Α∆Α: 6ΨΚΕΩΕ5-Λ4Ι 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για  την επιλογή αναδόχου σύµβασης  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 
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 7ο θέµα    
ηµερήσιας  διάταξης : «Έγκριση 1ου Πρακτικού του  συνοπτικού  διαγωνισµού για  την επιλογή αναδόχου σύµβασης  
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018»θέτει υπόψη της Επιτροπής 
το µε αρίθ. πρωτ. 14353/31-05-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 

 

 

                                     Αργοστόλι:  31.05.2017 

                                     Αριθ.Πρωτ.:  14353 

 

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

  

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 32/2018 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 € » 

  



Στο Αργοστόλι, σήµερα 31.05.2018, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. 14027/29-05-2018 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 τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ.αριθ. 

327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 
2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €» 

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  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 

2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 327/13121/16-05-2018 διακήρυξη η 31/05/2018 και 

ώρα 10:00 π.µ. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. 

Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει 

πρωτοκολληθεί καµία προσφορά,   

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν προσφορά, δια των νοµίµων εκπροσώπων της, προσφορά οι παρακάτω 

αναφερόµενη οικονοµικοί φορείς: 

α)η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 14352/31-05-2018 & 

β) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 14351/31-05-2018 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων των προσφορών.  

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ως άνω αναφερόµενες  

κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο  Προσφοράς, στον ∆ιαγωνισµό όλων των 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς» των ως άνω αναφεροµένων   

συµµετεχουσών ατοµικών επιχειρήσεων ,  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών.  

Μετά την  αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  

α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» ήταν 

τοποθετηµένος:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  

2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 

3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  

β) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» 

ήταν τοποθετηµένος:  

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  

2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 

3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  

  Στη συνέχεια η Επιτροπή,προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» των παραπάνω 

αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 

  α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 

επωνυµία «ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21€», πλην όµως : 

1ον) στη συµπλήρωση του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) και συγκεκριµένα στη 2η σελίδα αυτού και στο πεδίο µε τίτλο 

«Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 



ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);» , δεν είχε συµπληρωθεί το  απαιτούµενο πεδίο([]Ναι ή []Όχι,, ενώ εντός 

του φακέλου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής της προσφοράς σας, συµπεριλαµβανόταν το Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, 

2ον) διαπιστώθηκε στο Τ.Ε.Υ.∆. παράλειψη µονογραφών, σε όλες τις σελίδες αυτού, 

3ον) στη συµπλήρωση του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.) και συγκεκριµένα στη 3η σελίδα αυτού και στο πεδίο µε τίτλο «Ο 

οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες 

που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 

σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;»,δεν είχε συµπληρωθεί το  απαιτούµενο πεδίο([]Ναι ή []Όχι. 

 β) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 

επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη για την επιλογή 

αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21€», 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως αποφάσισε ότι: 

Α) ο υποφάκελος µε τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς και συγκεκριµένα 

της προσφοράς της ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»  είναι πλήρης, και 

Β)∆ιακόψει την συνεδρίασή της και Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρό της ,όπως καλέσει εγγράφως τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία 

 «ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» , σύµφωνα και  µε το άρθρο 102 παρ. 1&2 του Ν.4412/2016, εντός επτά ηµερών να προσέλθει στο Γραφείο 

Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για να προβεί στη διόρθωση των ως άνω αναφεροµένων  

τυπικών αυτών σφαλµάτων  προσκοµίζοντας παράλληλα την φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητά του(κύρια και επικουρική) της ατοµικής του 

επιχείρησης. 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 15375/11-06-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου της ,συνήλθε σε συνεδρίαση –χωρίς την 

παρουσία κάποιου εκπροσώπου εκ των οικονοµικών φορέων που είχαν καταθέσει εµπρόθεσµα προσφορά- την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα 10:00 

π.µ., προκειµένου να  συνεχίσει την  διακοπείσα, την 31η Μαίου 2018, διαδικασία του διαγωνισµού για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21 €» 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι κάτωθι αναφερόµενοι υπάλληλοι: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, ενηµέρωσε τα µέλη της ότι: 

1ον) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία«ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» µε το υπ. αριθµ. 14521/01-06-2018 έγγραφο του 

Προέδρου της Επιτροπής, εκκλήθη εντός επτά ηµερών να προσέλθει στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για να προβεί στη διόρθωση των ως άνω αναφεροµένων  τυπικών σφαλµάτων  προσκοµίζοντας παράλληλα την φορολογική και 

ασφαλιστική ενηµερότητά του(κύρια και επικουρική) της ατοµικής του επιχείρησης  

2ον) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία«ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», δεν προσήλθε εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 

επτά (7) ηµερών ούτως ώστε να προβεί στη διόρθωση των ως άνω αναφεροµένων  τυπικών σφαλµάτων  και να προσκοµίσει παράλληλα την 

φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητά του(κύρια και επικουρική) της ατοµικής του επιχείρησης, 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τα ως αναφερθέντα, 
οµόφωνα αποφάσισε όπως: 

  Α) για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω(µη προσέλευση ενώπιον της Επιτροπής)αποκλείσει από την συνέχεια του 

∆ιαγωνισµού(αποσφράγιση Υποφακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών και Υποφακέλου Οικονοµική Προσφορά )την προσφορά της ατοµικής 

επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», 



Β) την συνέχιση του διαγωνισµού(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” και του υποφακέλου 

µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά για τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησε στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”  της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»  ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  

327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για 

το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21€»  

Κατόπιν των ανωτέρω  και µετά διαλογική συζήτηση, η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους  της αριθ. 327/13121/16-05-

2018 ∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 

προϋπολογισµού 48.481,21€», οµόφωνα, έκρινε ότι : 

1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-

ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» ήταν πλήρης ,και   οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα 

του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» της  παραπάνω αναφεροµένης συµµετέχουσας επιχειρήσεως 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 

«Οικονοµικής  Προσφοράς» της παραπάνω αναφεροµένης συµµετέχουσας επιχειρήσεως και διεπίστωσε  τα κάτωθι: 

  α) η ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» προσέφερε το ποσό των 35.858,10€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι 

έκπτωση 3.239,65€ και  ποσοστό έκπτωσης  8,29(8,2860)% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
α) τους  όρους της αριθ. 327/13121/16-05-2018 διακήρυξης, 
β)την αριθ. 23/2018  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, έκανε αποδεκτή   την παραπάνω αναφερθείσα οικονοµική προσφορά, 

       γ)την  αριθ.  193/13397/10-05-20 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 

όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 

προϋπολογισµού 48.481,21€», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά βάσει τιµής, 

 δ)την µε αριθ. πρωτ. 14352/31-05-2018 προσφορά της ατοµικής επιχείρησης µε την  επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 

 ε) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 στ) Την  µε αριθµ. 117/2018 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 23/2018 Μελέτη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 48.481,21€»,  

        ζ) την υπ΄αριθ. 139/2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού 

 η)Την µε αριθµ. 23/2018 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 προϋπολογισµού 

48.481,21€», που συντάχθηκε το Τµήµα Προµηθειών της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς), 

 θ) Την µε  αριθµ. 13124/16-05-2018 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 

2018 προϋπολογισµού 48.481,21€»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

 ι) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 

προϋπολογισµού 48.481,21€», για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

 ια) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 23/2018 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και 

ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία και το υψηλότερο δυνατό 

ποσοστό έκπτωσης, 

 ιβ) το  γεγονός  ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 

προϋπολογισµού 48.481,21€» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 327/13121/16-05-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 8,29(8,2860)%επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης, ήτοι 35.858,10€ (άνευ ΦΠΑ) και συνολική προσφορά 44.464,04€( µε ΦΠΑ),  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) 

αντίγραφα 

Αργοστόλι 13/06/2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 



ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
   

  

β)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 Πρακτικό του  Συνοπτικού 
διαγωνισµού    ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών  υλικών γραφείου προϋπολογισµού 
48.481,21 € και την ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-
ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 8,29 (8,2860)%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 
35.858,10€ (άνευ ΦΠΑ) και συνολική προσφορά 44.464,04€( µε ΦΠΑ). 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν είναι η µελέτη επαρκής για να στηρίξει τον 
διαγωνισµό. 

                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος. 
 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  117  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 139/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων Α∆Α: ΨΚΦ1ΩΕ5-3ΩΟ 
  
4)Το µε αρίθ. πρωτ.  14353/31-05-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ.  14353/31-05-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018. 

       2)  Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ  
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ )», την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 
 η οποία προσέφερε έκπτωση 8,29(8,2860)%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 35.858,10€ (άνευ ΦΠΑ)  
και συνολική προσφορά 44.464,04€( µε ΦΠΑ). 
      3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
    4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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.  
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    181 / 2018                                                                       Α∆Α: ΩΖΛ9ΩΕ5-ΕΩ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της  377/11-06-2018 απόφασης  ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεσης µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων  και µηχανηµάτων έργων  για την αντιµετώπιση  των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι 
δασικές πυρκαγιές  τις  8  Ιουνίου 2018) . 
 



Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής το  8 o θέµα   ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της  377/11-06-2018 απόφασης  ∆ηµάρχου).απευθείας 
ανάθεσης µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων  και µηχανηµάτων έργων  για την αντιµετώπιση  των εκτάκτων αναγκών που 
προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές  τις  8  Ιουνίου 2018» 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.  15419/ 11-06-2018/377 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 7ΣΗΨΩΕ5-∆ΧΚ) η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αργοστόλι  11-6-2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                         Αριθµ. Πρωτ.:  15419 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                         Αριθµ. Απόφασης: 377 
∆/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 από τις δασικές πυρκαγιές από τις 8 Ιουνίου 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. 115063/7-6-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 4059/7-6-218 έγγραφο της 
Γ.Γ.Π.Π/Κ. που αφορά τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου  Πυρκαγιάς, για την Παρασκευή 08-06-2018, 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) . 

5. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από την 
δασική πυρκαγιά τις 8-6-2018,τις απογευµατινές ώρες στην ∆.Ε Παλικής (οικισµός Κοντογενναδα) και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά  

6. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Παλικής, για υδροφόρα 
οχήµατα 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. Τις αριθ. πρωτ. 41383/28-12-2017  και 40952/22-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων 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 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α.Φ.Μ. 029242900 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στις Κεραµειές Λειβαθούς 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 10,00 400,00 

2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 5,00 10,00 50,00 

    Σύνολο: 450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 108,00 

    Συνολική ∆απάνη: 558,00 

 
Στην ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΣ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, Α.Φ.Μ. 058544337 ∆ Ο Υ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα Καλάτα Παλικής 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 23 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
µέχρι και 6tn 

h 30,00 4,00 120,00 

2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 5,00 4,00 20,00 

    Σύνολο: 140,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 33,60 

    Συνολική ∆απάνη: 173,60 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρω 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: Γαρµπή Σοφία - Κουρκουµέλης Ηλίας - Ανουσάκης Νικόλαος  
 Και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  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.  377/ 11-06 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
6) την  µε αριθµ. πρωτ.  15573/12-06-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
7) την αρίθ.   527/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:      



 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού  731,60 €  και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.6275.10 από τον 
Προϋπολογισµό  οικ. έτους 2018. 
 2. Εγκρίνει στο σύνολό της    την  337 /11-06-2018 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 8 Ιουνίου 2018  . 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                         Γκισγκίνης Νικόλαος                                                       
                                                                                                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
                                                                                                                Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                                                                                                                            Ανουσάκης Νικόλαος                                                                            
Σοφία Γαρµπή  
  Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                        
 
                                                                                 
                                                                                                    

 


