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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  26η  Ιανουαρίου 2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 26 η  Ιανουαρίου   του έτους 2018, 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  1779/ 22-01-201 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                              Γκισγκίνης Νικόλαος  
2.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              ∆ηµητράτος Γεράσιµος           
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                    Κωνσταντάκης Άγγελος 
4. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                        
5   Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                             Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                   
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   2/ 2018                                                              Α∆Α: 7Μ1ΘΩΕ5-ΨΕ4 
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 Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το 4 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για 
το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής 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 των παρακάτω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 
χαρακτηρίζοντας τα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ : 
1. Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  15/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
2. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018. 
3. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που  υπερβαίνουν το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018 . 
4. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις µελετών  για το έτος 2018. 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση , ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συµβούλων όπως αναλυτικά καταγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – Μοσχονάς 
Αλέξανδρος-Μινέτος ∆ιονύσιος  και Ανουσάκης 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. 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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                                                                 (θετικές ψήφοι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση  
και λήψη απόφασης.   
     1. Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  15/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
2. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018. 
3. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που  υπερβαίνουν το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018 . 
4. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις µελετών  για το έτος 2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 / 2018                                                                          Α∆Α: ΨΒΗΒΩΕ5-747                                                    
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  15/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το 1 o θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  15/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου 
)»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  1502/ 18-01-2018/15 απόφαση ∆ηµάρχου  η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – Μοσχονάς 
Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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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  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   4)την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) την   αρίθµ.  15/ 18-01 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
7) το µε αριθµ. πρωτ. 1853/23-01-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας  
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της    την 15 /18 -01 -2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   απευθείας 
ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (ισχυροί άνεµοι ) την  18  Ιανουαρίου 2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     4 / 2018                                                               Α∆Α: 6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ 
 ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν 
το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 2 ο θέµα    εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις 
έργων που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α» (που οποίου  εγκρίθηκε η 
ένταξη του στην ηµερήσια διάταξη µε την 2/26-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
µε αριθµ. πρωτ. 2079/25-01 -2018 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης  για τον ορισµό  
Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ 
χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  25-01-2018 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ          
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-22725 
Φαξ:  26710-22472 
                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Ορισµού Μελών της Ετήσιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ  

για το έτος 2018  
 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου 
του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-
2011), της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ο κος Θεόδωρος 
Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Κουφού Εύαγγελου, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
δ) Το γεγονός ότι έως σήµερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδοµών το Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών 
(Μη.Μ.Ε.∆.) Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρµοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
ε) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για δηµόσια σύµβαση έργου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
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στ) Την από 23-01-2018 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν διαγωνισµούς έργων που δεν υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ. 
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Ετήσια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έργων που δεν υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ):  
Τακτικά µέλη: 
1. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ  
2. Παγουλάτος Λεωνίδα , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Ρουχωτάς Χρήστος,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                                                                            Οι Υπάλληλοι 
    Ο Προϊστάµενος ∆/νσης                                                                             Κουφός Ευάγγελος 
           (αναπληρωτής)     
  Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                              Τσιούτσιος Γεράσιµος 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                            
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση ως  έχει της παραπάνω Επιτροπής και τον ορισµό Προέδρου της , τον κ. 
Φιλιππάτο Γεράσιµο µε αναπληρωτή του τον κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο . 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος επειδή η  κλήρωση δεν έγινε σε δηµόσιο χώρο δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος 
Νικόλαος – Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) τον Ν 4412/2016  
Τo   2079/25-01-2018 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συγκροτεί την Ετήσια  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που δεν υπερβαίνουν το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α»  όπως παρακάτω:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ  
2. Παγουλάτος Λεωνίδα , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.      
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Ρουχωτάς Χρήστος,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Φιλιππάτος Γεράσιµος µε  αναπληρωτή του τον κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     5 / 2018                                                      Α∆Α : 6ΨΩ∆ΩΕ5-7Ε∆ 
 ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που  υπερβαίνουν το 
ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α για το έτος 2018 . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 3 ο θέµα    εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις 
έργων που  υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α» (που οποίου  εγκρίθηκε η ένταξη 
του στην ηµερήσια διάταξη µε την 2/26-01-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)   έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αριθµ. πρωτ. 2079/25-01 -2018 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης  για τον ορισµό  
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Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις συµβάσεις έργων που  υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) Ευρώ χωρίς 
κονδύλιο του Φ.Π.Α  για τα έτος 2018, το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
                           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  25-01-2018 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ          
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-22725 
Φαξ:  26710-22472 
                                      
                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Ορισµού Μελών της Ετήσιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για συµβάσεις έργων που υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ  

για το έτος 2018  
 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου 
του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-
2011), της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ο κος Θεόδωρος 
Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Κουφού Εύαγγελου, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
δ) Το γεγονός ότι έως σήµερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδοµών το Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών 
(Μη.Μ.Ε.∆.) Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρµοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
ε) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για δηµόσια σύµβαση έργου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 (β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
στ) Την από 23-01-2018 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν διαγωνισµούς έργων που υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ. 
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Ετήσια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έργων που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ):  
Τακτικά µέλη: 
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
3. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
4. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Σπαθής Σπυρίδων,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
4. ∆ανελάτος Σπυρίδων, Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Οι Υπάλληλοι 
    Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
           (αναπληρωτής)                                                                           Κουφός Ευάγγελος                                                                                                                       
  Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                             Τσιούτσιος Γεράσιµος 
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι µε το αρίθ. 2076/25-01-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής ζητήθηκε 
από τους αρµόδιους φορείς ( ΤΕΕ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας – Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
Κεφαλληνίας και ΠΕ∆-ΙΝ ) τον ορισµό εκπροσώπου τους για την συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής . 
Α) Με το αρίθµ πρωτ.  2201/25-01-2018  έγγραφό τους ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Κεφαλληνίας 
ορίζουν εκπροσώπους ως τακτικό Μέλος τον Ε.∆.Ε  κ. Καλούρη Γεράσιµο και ως αναπληρωµατικό Μέλος τον 
Ε.∆.Ε κ. Κουράκο Γεώργιο . 
Β) Με το αρίθ. πρωτ.  2209/26-01-2018 έγγραφό τους το ΤΕΕ  του Τµήµατος  ∆υτικής Ελλάδας Ν.Ε Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης ορίζουν  εκπροσώπους ως τακτικό Μέλος τον Πολιτικό Μηχανικό µε  Α.Μ  26794  κ. Γεράσιµο Γονατά 
και ως αναπληρωµατικό Μέλος τον Πολιτικό Μηχανικό µε Α.Μ 135059  
κ. ∆ηµήτριο _ Νικόλαο Κεκάτο . 
Γ) Μέλος Επίσης της παρούσας Επιτροπής θα είναι και εκπρόσωπος την ΠΕ∆ΙΝ. 

                   Η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση ως  έχει της παραπάνω Επιτροπής και τον ορισµό 
                    Προέδρου  τον κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο και αναπληρωτή τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος επειδή η  κλήρωση δεν έγινε σε δηµόσιο χώρο δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος – Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) τον Ν 4412/2016  
Τo   2079/25-01-2018 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου  
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συγκροτεί την Ετήσια  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις έργων που  υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000,00) Ευρώ χωρίς κονδύλιο του Φ.Π.Α  για το έτος 2018  όπως παρακάτω:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
2. Φιλιππάτος Γεράσιµος, Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ.  
3. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
4. Ρουχωτάς Χρήστος, Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
5.Καλούρης Γεράσιµος  Ε.∆.Ε ( εκπρόσωπος Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Κεφαλληνίας) 
6.Γεράσιµος Γονατάς Πολιτικός Μηχανικός   ( εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου) 
7. Εκπρόσωπος ΠΕ∆ΙΝ. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Σπαθής Σπυρίδων,  Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. ∆.Τ.Υ. 
3. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
4. ∆ανελάτος Σπυρίδων, Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. ∆.Τ.Υ 
5. Κουράκος Γεώργιος  Ε.∆.Ε ( εκπρόσωπος Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Κεφαλληνίας) 
6.∆ηµήτριος –Νικόλαος Κεκάτος ( εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου) 
7. Εκπρόσωπος ΠΕ∆ΙΝ. 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  µε  αναπληρωτή του τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6   / 2018                                                       Α∆Α: 67ΦΧΩΕ5-Α05 
 ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις µελετών  για το έτος 2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
 εισηγούµενη, το 3 ο θέµα    εκτός  ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις 
µελετών    για το έτος 2018 (του οποίου  εγκρίθηκε η ένταξη του στην ηµερήσια διάταξη µε την 2/26-01-2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής)    έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 2079/25-01 -2018 διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το 
ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης  για τον ορισµό  Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις συµβάσεις 
µελετών για το έτος 2018 το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Αργοστόλι,  25-01-2018 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ          
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Βεργωτή 160 
Ταχ. Κώδικας: 28100 
Τηλ.:  26710-22725 
Φαξ:  26710-22472 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Ορισµού Μελών της Ετήσιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για συµβάσεις µελετών 

για το έτος 2018  
 Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήµερα στις 25 του µήνα Ιανουαρίου 
του έτους 2018 ηµέρα Πέµπτη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-
2011), της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ο κος Θεόδωρος 
Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των 
α) Κουφού Εύαγγελου, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
β) Τσιούτσιου Γεράσιµου,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
διενήργησε δηµόσια κλήρωση. 
 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011. 
β) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
γ) Την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
δ) Το γεγονός ότι έως σήµερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδοµών το Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών 
(Μη.Μ.Ε.∆.) Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρµοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). 
ε) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για δηµόσια σύµβαση έργου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 
στ) Την από 23-01-2018 προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 
 ∆ιενήργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν διαγωνισµούς µελετών. 
Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε: 
Ετήσια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Μελετών:  
Τακτικά µέλη: 
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Οι Υπάλληλοι 
    Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
           (αναπληρωτής)      
        Κουφός Ευάγγελος 
  Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                   Τσιούτσιος Γεράσιµος 

    
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι µε το αρίθ. 2076/25-01-2018 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής ζητήθηκε 
από το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας τον ορισµό εκπροσώπου του  για την συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής . 
Με το αρίθ. πρωτ.  2209/26-01-2018 έγγραφό τους το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας Ν.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
προτείνουν  ως τακτικό Μέλος τον  Πολιτικό Μηχανικό κ. Γεράσιµο Γονατά και ως αναπληρωµατικό Μέλος τον 
Πολιτικό Μηχανικό κ. ∆ηµήτριο –Νικόλαο Κεκάτο. 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει της παραπάνω Επιτροπής και ως Πρόεδρο της 
Επιτροπής  προτείνει να οριστεί ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος µε αναπληρωτή του τον κ. Παγουλάτο 
Λεωνίδα. 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος ,επειδή η  κλήρωση δεν έγινε σε δηµόσιο χώρο δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος 
Νικόλαος – Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) τον Ν 4412/2016  
Τo   2079/25-01-2018 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5)το αρίθ. πρωτ.  2209/26-01-2018 έγγραφό τους το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας Ν.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
6) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συγκροτεί την Ετήσια  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  για τις συµβάσεις µελετών για το έτος 2018»  όπως παρακάτω:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
2. Στουπάς ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
3. Γεράσιµο Γονατά Πολιτικό Μηχανικό (Εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε) 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος  Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ. 
2. Τσιούτσιος Γεράσιµος,   Χηµ. Μηχ/κός Π.Ε. ∆.Τ.Υ.  
3. ∆ηµήτριο –Νικόλαο Κεκάτο Πολιτικό Μηχανικό (Εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε) 
 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  µε  αναπληρωτή του τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7 / 2018                                                                           Α∆Α: Ψ3Κ9ΩΕ5-Υ49                                                                                                                                         
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  10/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το 4 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   
για την αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  10/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου )»θέτει υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  1171/ 15-01-2018/10 απόφαση ∆ηµάρχου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  15 Ιανουαρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  1171 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 10 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
∆/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  43200000-5 
NUTS3-EL623 
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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από τις 10 
Ιανουαρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 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. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

5. To αριθ. πρωτ. 6623/10-01-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 226/10-01-2018 έγγραφο της 
Γ.Γ.Π.Π/Κ.Επιχειρήσεων που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν το νησί µας από τις 10-1-2018 και για όσο χρονικό διάστηµα 
συνεχίζουν αυτά 

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. 40308/18-12-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων 

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

του ∆ήµου      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    
Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα & µηχάνηµα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376, ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100HΡ 

h 35,00 3 105,00 

    Σύνολο: 105,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 25,20 

    Συνολική ∆απάνη: 130,20 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                   
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ:         Αλέξανδρος Παρίσης  
                               
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ.   ∆ιονύσιος Μινέτος  δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος   
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  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  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   4)την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) την   αρίθµ.  10/ 15-01 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
7) το µε αριθµ. πρωτ. 1409/17-01-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας :      
    
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της    την 10 /15 -01 -2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   απευθείας 
ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις ) από τις 10  Ιανουαρίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   8 / 2018                                                                  Α∆Α: 6ΜΜΝΩΕ5-ΤΩΗ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 3ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «Έγκριση 
Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018.».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθµ. 
πρωτ. 1300 /16-01-2018 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

 
 
                                     Αργοστόλι:  16/01/2018 
                            Αριθ.Πρωτ.:  1300 

 

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

  
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 
Αρ. αποφ: 36/2017 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 16/01/2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 1241/15-01-2018 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 36/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. 
αριθ. 740/41566/29-12-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
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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 «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» προϋπολογισµού 
50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 740/41566/29-
12-2017  διακήρυξη, η 10/05/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 

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

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε, δια του νοµίµου εκπροσώπου της Τζωρτζάτου 
Σπυράγγελου του Γερασίµου, προσφορά η παρακάτω αναφερόµενη εταιρεία: 
α)η επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» της οποίας η προσφορά έλαβε 
αριθ. πρωτ. 1299/16-01-2018 
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 έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από την εταιρεία µε την 
ως άνω αναφερθείσα επωνυµία, µία(1)  κατατεθειµένη προσφορά. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο  Προσφοράς  
στον ∆ιαγωνισµό της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  , στη συνέχεια 
προχώρησε στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» της  ως άνω αναφερθείσας  επιχειρήσεως ,  µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτής.  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και 
αναλυτικότερα :  

α)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 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 του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  
διαπίστωσε τα κάτωθι : 
  α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς 
της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε 
την, υπ΄αριθ.  740/41566/29-12-2017 ∆ιακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια Παστεριωµένου 
Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» 
προϋπολογισµού 50.008,51€(µε Φ.Π.Α. 13%), 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως έκρινε ότι ο υποφάκελος µε τα 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς είναι 
πλήρης, και προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου Τεχνικής προσφοράς, της παραπάνω 
αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 
 α) Τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ.  
740/41566/29-12-2017 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια Παστεριωµένου 
Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» 
προϋπολογισµού 50.008,51€(µε Φ.Π.Α. 13%), καθώς και των δειγµάτων τα οποία προσκόµισε. 

Κατόπιν των ανωτέρω  και µετά διαλογική συζήτηση, η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους  
όρους  της αριθ. 740/41566/29-12-2017 ∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια 
Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το 
έτος 2018» προϋπολογισµού 50.008,51€(µε Φ.Π.Α. 13%), οµόφωνα, έκρινε ότι : 

1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ήταν πλήρης και  



 29 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα 
του Υποφακέλου της «Οικονοµικής  Προσφοράς» της παραπάνω αναφεροµένης συµµετοχής στον εν λόγω 
διαγωνισµό , και διεπίστωσε  τα κάτωθι: 
 α) η επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προσέφερε το ποσό 
των 43.863,68€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 391,64€ και  ποσοστό έκπτωσης  1,00% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

α) τους  όρους της αριθ. 740/41566/29-12-2017  διακήρυξης, 
β)την αριθ. 4/2017  Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, έκανε αποδεκτή   την ως άνω 

αναφερθείσα κατατεθειµένη οικονοµική προσφορά, 
 Στη συνέχεια η επιτροπή, µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την  αριθ.  336/2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» προϋπολογισµού 
50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%, µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
 β)την µε αριθ. πρωτ. 1299/16-01-2018 προσφορά της επιχείρησης µε την  επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
 γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 δ) Την  µε αριθµ. 386/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ.  4/2017 Μελέτη για «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018»  προϋπολογισµού 50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%, 

ε) την υπ΄αριθ. 740/2017(Α∆Α:6Τ48ΩΕ5-ΠΜΥ & Α∆ΑΜ:17PROC002511907)  Απόφαση του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς  µε την οποία προκηρύχθηκε Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη 
αναδόχου για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιας και 
Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018 συνολικού  προϋπολογισµού 50.008,51 € 
 η)Την µε αριθµ. 4/2017 Μελέτη για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018»  προϋπολογισµού 50.008,51 € µε 
Φ.Π.Α.13%, που συντάχθηκε από το Τµήµα Προµηθειών της   ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς), 
 θ) Την µε  αριθµ. πρωτ.: 41568/29-12-2017,Περίληψη ∆ιακήρυξης(Α∆Α:ΨΨΜΣΩΕ5-Ν36 & 
Α∆ΑΜ:17PROC002511948)  για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018»  προϋπολογισµού 50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13% ,που 
δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 ι) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018», προϋπολογισµού 50.008,51 € µε 
Φ.Π.Α.13%, για την κάλυψη των αναγκών του Εργατοτεχνικού Προσωπικού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των 
Νοµικών του Προσώπων, 
 ια) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 04/2017 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και οι τιµές από προηγούµενους διαγωνισµούς  και ελήφθησαν υπόψη  
χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί 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 Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018», προϋπολογισµού 
50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 740/41566/29-12-2017  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία 
προσέφερε έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 43.863,68€ και συνολική προσφορά µε 
ΦΠΑ 49.565,96€,  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ  ΜΕΛΗ 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                     α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                           β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 
2018 και την ανακήρυξη ως  προσωρινά ανάδοχου , την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 43.863,68€ και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 49.565,96 €.  

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – Μοσχονάς 
Αλέξανδρος-Μινέτος ∆ιονύσιος  και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   386  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  336 /2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων ( Α∆Α: ΨΠΠΙΩΕ5-ΛΦΗ) 
4) το µε αρίθµ. 1300  /16-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 1300/16-01-2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς . 

2. Ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο  για την Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού 
Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018», προϋπολογισµού 
50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 740/41566/29-12-2017  ∆ιακήρυξη 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 43.863,68€ και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 49.565,96€, 

3. H παρούσα απόφαση κοινοποιείται στον συµµετέχοντα. 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινά  ανάδοχο εταιρεία µε την  επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο 
φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   9/ 2018                                                          Α∆Α: 6ΚΝΛΩΕ5-Α9Ρ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση    και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών  δαπανών Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   
2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη        το  
12o  θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση    και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών  δαπανών 
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του 
επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων  
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης 
εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον  προϋπολογισµό του 
περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών». 
 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, 
για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής: 
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις  συνεδριάσεις του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων 
των τοπικών συµβουλίων. 
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β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και 
κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή  Κοινότητα, ως προς το 
ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των 
εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα 
νοµικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε 
έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειµενικούς 
λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε απόφαση 
του, καµία δαπάνη, πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών 
κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.  
Ουσιαστικά δηλαδή µε τη διάταξη αυτή το µόνο που θα µπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση 
που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός, είναι οι δαπάνες µισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών 
κρατήσεων.  
Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ∆Κ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού, εφαρµόζονται για 
πληρωµή δαπανών, µόνο µέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 
3390/18.12.2012 τεύχος Β') 
Επειδή το οικονοµικό έτος 2017  έχει λήξει και δεν έχει ακόµα εγκριθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  ο 
προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του 
προηγούµενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες , σας καλώ να ψηφίσουµε τις παρακάτω πιστώσεις 
για την πληρωµή των υποχρεωτικών  δαπανών έτους 2018 και αναλυτικά :  
 
 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 101 19/01/2018 3.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για προµήθεια 2% 10.8113.02 0,00 

 102 19/01/2018 40.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για ρεύµα υπηρεσιών 10.8113.03 0,00 

 103 19/01/2018 5.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για προµήθεια 2% 20.8113.02 0,00 

 104 19/01/2018 200.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για ρεύµα υπηρεσιών 20.8113.03 0,00 

 105 19/01/2018 5.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για προµήθεια 2% 70.8113.02 0,00 

 106 19/01/2018 80.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ 
για ρεύµα υπηρεσιών 70.8113.03 0,00 

 107 19/01/2018 5.000,00 Φόροι τόκων 00.6311 0,00 
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 108 23/01/2018 1.000,00 
Ταχυδροµικά Τέλη Κέντρου 
Γυναικών 60.6221.01 0,00 

 109 23/01/2018 1.508,20 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.6222.01 0,00 

 110 23/01/2018 1.000,00 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 60.6222.02 0,00 

 111 23/01/2018 6.700,00 

Φωτισµός και κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 60.6273 0,00 

ΠΟΕ  8 17/1/2018 23.175,67 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
- υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων - υπαλλήλων 
µονίµων και Αορίστου χρόνου, 
Εξοδα κίνησης- ηµερήσια 
αποζηµίωση- δαπάνες 
διαµονήςΥπαλλήλων και τρίτων 
-αποζηµιώσεις 70.8111.00 0,00 

 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ‘όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος  ∆ιονύσιος Μινέτος  δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος   
 αφού έλαβε υπόψη της: 
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ    
- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10  
- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) 
- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14 
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β' 
---την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
 -- την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

- Τις παραπάνω  προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων 
  

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω  δαπάνες  και προέρχονται  στη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων  των 
αντίστοιχων ποσών  σε βάρος των αναγραφόµενων  ΚΑΕ του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς του  
οικον. έτους 2017 , για την πληρωµή των υποχρεωτικών δαπανών του τρέχοντος έτους. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10 / 2018                                                                          Α∆Α: 7 Α6ΠΩΕ5-ΒΒΤ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 338/2017 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  κατάρτισης των όρων ∆ιακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.). 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 5 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 338/2017 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  κατάρτισης των όρων 
∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.) έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Στην τελευταία συνεδρίαση του 2017  τις 29-12-2017 µε  την 338/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    
καταρτίστηκαν  οι όροι  ∆ιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού του θέµατος , όµως την επόµενη ηµέρα προσήλθε  
ο κ. Βαγγελάτος  και  προέβη στην τιµολόγηση του υπόλοιπου  της σύµβασης του το οποίο  εκ παραδροµής δεν 
είχε µεταφερθεί ως υποχρέωση  , µε αποτέλεσµα οι διαθέσεις πιστώσεων  που συνοδεύουν την µελέτη για το 
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έτος 2017 να µην αντιστοιχούν τώρα µε την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. Για τον λόγο αυτό δεν 
καθορίστηκε ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού και ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 338/2017 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 338/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 338/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ( περί  κατάρτισης των όρων ∆ιακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  11/ 2018                                                                      Α∆Α: ΩΚ43ΩΕ5-9 Η7 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 220/2017 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π/∆τος  171/1987).                                                                                                               

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 6 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 220/2017 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»  σύµφωνα µε το άρθρο 
15 του Π/∆τος  171/1987).έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 220/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες 
διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   Ενότητας  Παλικής»  στην εταιρία µε την επωνυµία  ΚΕΤΕΚ. Ο.Ε» 
Αφών  κ. ∆ιονυσάτου η οποία  που εδρεύει  στο Ληξούρι       Κεφαλλονιάς µε   ΑΦΜ    082953391 της  ∆.Ο.Υ 
Αργοστολίου  που   προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 26186/2017 προσφορά της  το ποσό των  4.800,00 
€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
Επειδή η εν λόγω εταιρεία εάν και προσκλήθηκε δεν προσήλθε για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
,ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 220/2017 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 220/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 220 /2017 (Α∆Α: Ω7ΙΒΩΕ5-4ΣΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης των  παραλιών της  ∆ηµοτικής   Ενότητας  Παλικής»  όπως 
περιγράφεται σύµφωνα στο αρίθ. πρωτ.  24546/9-08-2017  Τεχνική Περιγραφή Μελέτης    της ∆/νσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην εταιρία µε την επωνυµία  ΚΕΤΕΚ. Ο.Ε» Αφών  κ. ∆ιονυσάτου  η  
οποία προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 26186/2017 προσφορά της  το ποσό των  4.800,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α . 
. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  12  / 2018                                                                      Α∆Α: Ψ4Γ1ΩΕ5-6Φ9      
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 335/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου: «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987). 

 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 7 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 335/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  
171/1987).έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 335/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Επισκευή 
οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών» στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. MESOVIT»       που 
εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  
αρίθµ. πρωτ. 43459/22-12-2016   προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  4.300,00 Ευρώ (συνολική αξία µε 
ΦΠΑ ). 
 
Επειδή η εν λόγω εταιρεία εάν και προσκλήθηκε δεν προσήλθε για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
,ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 335/2016 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 335/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 335/2016 (Α∆Α:ΩΩΒΣΩΕ5-ΣΒΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή οµβροδεξαµενών  ∆.Κ  Οµαλών»  όπως  περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. 
πρωτ. 43694/23-11-2016 Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό 
Τ.Ε  κ. Σπυρίδωνα Σπαθή   και θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο , στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. 
MESOVIT»       που εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13 / 2018                                                                    Α∆Α: Ω4ΖΖΩΕ5-Θ5Α 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 336/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου 
Μιχάτων Επαναχωρίου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987). 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 8 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 336/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού 
δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987).έθεσε υπόψη της Επιτροπής  
τα παρακάτω:   
 
Με την 336/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 
Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου Μιχάτων Επαναχωρίου» στον 
εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα Ραζάτα     Κεφαλλονιάς 
µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 43459/22-12-2016   
προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  4.300,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
 
Επειδή η εν λόγω εταιρεία εάν και προσκλήθηκε δεν προσήλθε για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
,ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
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Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 336/2016 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 336/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 336/2016 (Α∆Α: ΩΑΜΓΩΕ5-Γ91)απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης ∆ηµοτικού δρόµου 
Μιχάτων Επαναχωρίου»  όπως  περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. πρωτ. 43695/23-12-2016 Τεχνική 
Περιγραφή   --Προϋπολογισµό που συντάχθηκε από  τον Πολιτικό  Μηχανικό Τ.Ε  κ. Σπυρίδωνα Σπαθή   και 
θεωρήθηκε από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο 
Καλογερόπουλο , στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  «KARA JB. MESOVIT»       που εδρεύει στα 
Ραζάτα     Κεφαλλονιάς µε ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 / 2018                                                                             Α∆Α: Ω3ΦΥΩΕ5-8ΥΖ 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 322/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου: «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π/∆τος  171/1987). 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 9 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 322/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  Απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» σύµφωνα µε το άρθρο 
15 του Π/∆τος  171/1987).έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   
 
Με την 322/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Επισκευή Στέγης 
∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  VASIL –PAPA    
που εδρεύει στις Βασιλικάδες Ερύσου   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 103052158 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του 
οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 5.170,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ  
Επειδή η εν λόγω εταιρεία εάν και προσκλήθηκε δεν προσήλθε για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
,ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 322/2016 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 322/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 322/2016 (Α∆Α: 7ΜΣ0ΩΕ5-ΜΒΥ)απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου»  όπως  περιγράφεται  
στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου, στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία 
VASIL –PAPA    που εδρεύει στις Βασιλικάδες Ερύσου   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 103052158 ∆ΟΥ: Αργοστολίου . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  15 / 2018                                                                        Α∆Α: ΩΞΕΠΩΕ5-8∆3 
 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 188 /2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής (περί απευθείας ανάθεσης σύνταξης  του 
φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού») . 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , εισηγούµενη  το 10 ο  
ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 188/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής (περί απευθείας ανάθεσης 
σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού 
Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού») έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα 
παρακάτω:   
 
Με την 188/30-06-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε  σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    
µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
– Α΄Φαση Προγραµµατισµού»  µε απευθείας ανάθεση στο µελετητικό γραφείο  µε την επωνυµία  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  
Ο.Ε µε  αρ. Μητρώου ΓΕΝ 395 κατηγορίας µελετών 10   της Β  Τάξης Πτυχίου  έναντι του ποσού των  2.600,00   €  
µε    Φ.Π.Α . 
 
Επειδή Αύγουστο ψηφίστηκε ο  Νόµος  4412/2016 σύµφωνα µε τον οποίο δεν προβλεπόταν ο παραπάνω τρόπος 
ανάθεσης για την εκπόνηση µελετών και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την υπογραφή της  σχετικής 
σύµβασης  , ζητείται η ανάκληση της. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ µε την παρατήρηση  ότι δεν υπάρχει  γραπτή εισήγηση για 
τον λόγο  που γίνεται η ανάκληση ,παρά µόνο το αποσπάσµα της 188/2016 απόφασης. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 188/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 188 /2016 ( Α∆Α: 6ΒΟ∆ΩΕ5-ΥΨ∆) περί απευθείας ανάθεσης σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    
µελέτη  : «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή (ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΤΑ) Οικισµού Νυφίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
– Α΄ Φάση Προγραµµατισµού ,  στο µελετητικό γραφείο  µε την επωνυµία  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  Ο.Ε µε  αρ. Μητρώου 
ΓΕΝ 395 κατηγορίας µελετών 10   της Β  Τάξης Πτυχίου  έναντι του ποσού των  2.600,00   €  µε    Φ.Π.Α . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  16  / 2018                                                                              Α∆Α: 7ΝΕΧΩΕ5-Ν7Ψ            
ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ. 9/12-01-2018 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου σε συµπλήρωση της 
αρίθ. 55/2012 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής). 
 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση της αριθ. 9/12-01-2018 απόφασης ∆ηµάρχου(Ορισµός δικηγόρου σε συµπλήρωση της αρίθ. 55/2012 
απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής)θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 1113/12-01-2018 /9 απόφαση ∆ηµάρχου η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αργοστόλι, 12 Ιανουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                 Αριθµ. Πρωτ.: -1113- 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                  Αριθµ. Απόφασης: -9- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
(α) Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010 
(β) Τις µε αριθµ. 55/2012 και 238/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  
(γ) Την µε αριθ. πρωτ. 1096/12-01-2018 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας                                                                                                                                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, δικηγόρο 
Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 8917), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. 
Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), (β) Γεώργιο Μπρέγιαννο 
του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 13790), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. 
Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), και (γ) 
Μαριλένα Μουζακίτη του Αιµιλίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 19612), συνεργάτιδα της ανωτέρω δικηγορικής 
εταιρίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρούτσου αρ. 3), ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισµένως: (α) να 
παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 2.4.2012 και 
µε αριθµό κατάθεσης 76/3.4.2012 έφεσης κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπουµένου υπό του 
Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών και της υπ’ αριθ. 329/0052/1.3.2012 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 16.1.2018 ή σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, (β) να καταθέσουν υποµνήµατα, αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων, των θέσεων και των 
συµφερόντων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την διεξαγωγή της εν λόγω 
υποθέσεως.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Αλέξανδρος Παρίσης. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αφού αναφέρει ότι την  υπόθεση αυτή έπρεπε να την έχει  αναλάβει η Νοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή να έχει  ανατεθεί σε ένα από τα  εξίσου αξιόλογα δικηγορικά γραφεία που υπάρχουν  
στην Κεφαλονιά , δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                      Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος  
                       Μοσχονάς Αλέξανδρος  και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την µε αρίθ. πρωτ. 717/9-01-2018 γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
Την αριθ.9/2018 παραπάνω απόφαση ∆ηµάρχου: 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει την  9/2018 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
       2.  Παρέχει  ειδική εντολή  και πληρεξουσιότητα  στους: (α) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, δικηγόρο 
Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 8917), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. 
Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), (β) Γεώργιο Μπρέγιαννο 
του Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 13790), εταίρο της δικηγορικής εταιρίας µε την επωνυµία ΄΄Σ.Ν. 
Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος & Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε.΄΄, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), και (γ) 
Μαριλένα Μουζακίτη του Αιµιλίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/∆ΣΑ: 19612), συνεργάτιδα της ανωτέρω δικηγορικής 
εταιρίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Ανδρούτσου αρ. 3), ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισµένως: 
 (α) να παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) κατά την συζήτηση της ανωτέρω από 
2.4.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 76/3.4.2012 έφεσης κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως 
εκπροσωπουµένου υπό του Υπουργού Οικονοµικών, του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών και της υπ’ αριθ. 
329/0052/1.3.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά τη δικάσιµο της 16.1.2018 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο,  
(β) Εγκρίνει την κατάθεση   υποµνηµάτων , αν χρειαστεί, προς υποστήριξη των απόψεων, των θέσεων και των 
συµφερόντων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την διεξαγωγή της εν λόγω 
υποθέσεως.  
3. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   17 / 2018                                                     Α∆Α: 65ΟΩΩΕ5-ΥΑΛ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού 
ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε Αργοστολίου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  το 2ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε 
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Αργοστολίου.»θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο των  όρων  του  φανερού  δηµόσιου 
πλειοδοτικού  διαγωνισµού εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ που βρίσκεται στην περιοχή 
Πλατύ Γιαλού Λάσσης ∆.Ε Αργοστολίου που  συνέταξε η Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου µαζί µε την εισηγησή της τα οποία    αναλυτικά έχουν  ως εξής :  
 Με την µε αριθµό 225/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς  αποφασίστηκε η 
εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 183 τ.µ., ευρισκόµενο στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Λάσσης ∆.Ε. 
Αργοστολίου µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 
270/1981. Σε συνέχεια αυτής, η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται όπως παρακάτω: 
 
                                                                     Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η 
παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης 
κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο 
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή 
αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων, που όφειλε να 
καταβάλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία 
χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση 
της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 5.490 (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα) 
ευρώ ετησίως (30ευρώ/τ.µ. σύµφωνα µε το µε αριθ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης 
Αξίας Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 100,00 
ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100,00 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο 
σύµφωνα µε το ∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο 
οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ποσοστού 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι 549,00 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την 
ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο 
εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, 
γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη 
οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να 
προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  

Άρθρο 5 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδοτούντα και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 6 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 

ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να 
προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος. Στους δε λοιπούς 
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συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά 
την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης 
αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που 
κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση 
τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον 
τελευταίο πλειοδότη εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. 

Άρθρο 7 
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε 

και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του 
ακινήτου. 

Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά 
προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

Άρθρο 8 
 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο 
οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα 
προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην 
περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο 
Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν 
σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται µέχρι τις 30 του µηνός Ιουνίου εκάστου έτους στο 

Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από την εκµισθωτή ενώ για την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή 
εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε 
περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο 
µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των 
τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος 
αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του 
µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 10 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη 

χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή 
ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση 
αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η 
οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα 
γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

Άρθρο 11 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση 

παροχών κοινής ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των 
µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 
λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο 
µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα του. 

Άρθρο 12 
 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιαδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε 
συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.   

 
Άρθρο 13 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

Άρθρο 14 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, 

την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
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Άρθρο 15 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 

σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος 
Παρίσης. 
 

Άρθρο 16 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας την Τετάρτη 14-02 -2018    και σε περίπτωση 
που προβεί ΑΓΟΝΟΣ να επαναληφθεί την  Παρασκευή 16—02-2018 . 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Ανουσάκης Νικόλαος   
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 6/2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων. 
Το σχέδιο διακήρυξης  της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους  του  φανερού , δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  
εκµίσθωσης ενός δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Λάσσης ∆.Ε. Αργοστολίου 
συνολικού εµβαδού 183 τ.µ. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί τµήµα ευρύτερου ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250092204004. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η 
παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 5.490,00 € (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα) 
ευρώ ετησίως . 
4 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις  14 Φεβρουαρίου   2018, ηµέρα Τετάρτη  
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων αποκλειστικά 
και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η 
υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 16 Φεβρουαρίου  
2018, ηµέρα  Παρασκευή στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 
 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ) . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα 
βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
6. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
                                                              
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   18/ 2018                                                                     Α∆Α: Ω0ΤΙΩΕΩΕ5-Ι3Ν                                                                                                                                                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση διόρθωσης  του   αριθ. 1317/5-02-1998 συµβολαίου ∆ωρεάς αστικού και αγροτικού 
ακινήτου (  οικοπέδου –αγροτεµαχίου οικισµού Βασιλικάδων Τ.Κ Μεσοβουνίων της ∆.Ε Ερίσου 
τοποθεσία ∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του  . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το 11 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση διόρθωσης  του   αριθ. 1317/5-02-1998 συµβολαίου 
∆ωρεάς αστικού και αγροτικού ακινήτου (  οικοπέδου –αγροτεµαχίου οικισµού Βασιλικάδων Τ.Κ Μεσοβουνίων 
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της ∆.Ε Ερίσου τοποθεσία ∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του .»  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.  1641/ 19-01-2018   εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης της Τεχνικής 
υπηρεσίας  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : Τροποποίηση Συµβολαίου σε δωρεά Οικοπέδου – Αγροτεµάχιου 
∆/ΝΣΗ : Οικισµός Βασιλικάδων της Τ.Κ. Μεσοβουνίων της ∆.Ε. Ερύσσου 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , Τοποθεσία “∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ” 
Εισηγούµαστε προς την Οικονοµική Επιτροπή για τον ορισµό φυσικού προσώπου, το οποίο εκπροσωπώντας το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς θα υπογράψει την τροποποίηση του υπ αριθ 1317/5-2-1998 συµβολαίου ∆ωρεάς αστικού και 
αγροτικού ακινήτου της συµβολαιογράφου Ερίσσου Ελένης Λευτεράτου. 
Το νέο συµβόλαιο θα υπογραφεί στην συµβολαιογράφο Άννα Κεκκατου -Γιαννακοπούλου . 
Και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το ανωτέρω συµβόλαιο, ο κ Παναγής Σκλαβούνος εκπρόσωπος τουΙερού Ναού 
Αγίου Σπυρίδωνα Βασιλικάδων κάνει δωρεά στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς ένα οικόπεδο Αγροτεµάχιο, σύµφωνα µε το 
τοπογραφικό της κ Μπελιτση Ευρυδίκης το οποίο βρίσκεται στη θέση “∆ΡΟΝΙΚΑΤΟΥ” της κοινότητας 
Βασιλικάδων Ερίσσου συνολικής επιφανείας 9.840,55 µ2 , 
από αυτό τµήµα οικοπέδου επιφανείας 2.092,76 µ2 βρίσκεται εντός ορίων οικισµού Βασιλικάδων και το 
υπόλοιπο τµήµα εκτός ορίων οικισµού επιφανείας 7.747,79 µ2 , αφετέρου ο κ Κωνσταντίνος Κονιδάρης 
εκπρόσωπος της κοινότητας Βασιλικάδων Ερίσσου αποδέχτηκε µε την ανωτέρω 
συµβολαιογραφική πράξη την ∆ωρεάν προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
Κατά νεώτερη µέτρηση το ανωτέρω περιγραφόµενο οικόπεδο -Αγροτεµάχιο ευρέθη επιφανείας 10.261,74 µ2 
.Τµήµα αυτού επιφανείας 5.793,41 µ2 βρίσκεται εντός ορίων οικισµού Βασιλικάδων, και το υπόλοιπο τµήµα 
επιφανείας 4.468,33 µ2 βρίσκεται εκτός των ορίων και εντός Ζώνης του Οικισµού. 
Λόγω του ότι οι νέες επιφάνειες που προέκυψαν τόσο στο τµήµα του οικοπέδου εντός οικισµού όσο και στο 
εκτός, είναι εκτός ανοχών χρειάζεται να γίνει εκ νέου τροποποίηση συµβολαίου και να διορθωθούν οι νέες 
επιφάνειες που προέκυψαν από την νέα µέτρηση του γηπέδου . 
Η χρήση του ανωτέρω Ακινήτου είναι Στάδιο Ποδοσφαίρου (Γήπεδο) “Σταύρου Βασιλάτου” στεγάζετε ο Αθλητικός 
Οµιλος Ερύσσου. Το γήπεδο κατά την σύνταξη της παρούσας µελέτης αποτελείται από τον αγωνιστικό χώρο 
διεξαγωγής του ποδοσφαίρου, στο οποίο έχουν χαραχτεί, σύµφωνα µε τίς διαστάσεις και τίς προδιαγραφές του 
καθορίζονται από τις Αθλητικές ∆ιατάξεις. 
Τα όρια του Οικοπέδου – Αγροτεµάχιου είναι υλοποιηµένα επί του εδάφους υπάρχει περιµετρική περίφραξη 
ειδική για την περίφραξη του γηπέδου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
 Η Πρόεδρος  ζητά από το Σώµα να εγκρίνουν την διόρθωση  του  αριθ. 1317/5-02-1998 συµβολαίου ∆ωρεάς 
αστικού και αγροτικού ακινήτου (  οικοπέδου –αγροτεµαχίου οικισµού Βασιλικάδων Τ.Κ Μεσοβουνίων της ∆.Ε 
Ερίσου τοποθεσία ∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ) της συµβολαιογράφου  Ερίσου κ. Ελένης Λευτεράτου ως προς την έκταση του 
όπως αυτή προέκυψε µετά από νέα τοπογράφηση και να  εξουσιοδοτήσουν την ίδια  για την υπογραφή του . 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Μινέτος ∆ιονύσιος  
                    Παπαδάτος Νικόλαος – Μοσχονάς Αλέξανδρος  και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
Την εισήγηση της Προέδρου :  
    
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  την διόρθωση  του    αριθ. 1317/5-02-1998 συµβολαίου ∆ωρεάς αστικού και αγροτικού ακινήτου 
 (  οικοπέδου –αγροτεµαχίου οικισµού Βασιλικάδων Τ.Κ Μεσοβουνίων της ∆.Ε Ερίσου τοποθεσία ∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ) 
 της συµβολαιογράφου  Ερίσου κ. Ελένης Λευτεράτου ως προς την έκταση του όπως αυτή προέκυψε µετά από νέα 
τοπογράφηση σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
2.Εξουσιοδοτεί την Α/∆ήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Γαρµπή να προβεί στην υπογραφή του 
διορθωµένου  συµβολαίου της εν λόγω ∆ωρεάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19   / 2018                                                                       Α∆Α: 6ΓΣ∆ΩΕ5-3ΦΜ           
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  ∆ ’ Τριµήνου 2017  και εισήγηση προς ∆. 
Σ . 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος  
  το 13ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆΄ Τριµήνου 
 2017 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει 
την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην 
οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 
του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, 
µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του 
συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και 
επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 
προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την 
οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό 
έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, 
το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, 
µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε 
να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό 
διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, 
δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων 
της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και στο διαδίκτυο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί 
διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για 
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 
τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό 
συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου 
∆ήµου. 
 Με την αρίθ. 392/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο  Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2017 ο οποίος επικυρώθηκε  µε  την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ∆΄ Τριµήνου του έτους 
2017 όπως παρακάτω:  

 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20117 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 
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0 Τακτικά έσοδα 15.734.094,52 15.872.404,21 100,88 15.478.216,09 98,37 97,52 

1 Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 

791.000,00 654.910,87 82,80 495.567,91 62,65 75,67 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 22.273,50 63,64 22.273,50 63,64 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.758.000,00 4.597.486,19 122,34 4.388.413,53 116,78 95,45 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 2.868.089,16 97,83 2.842.316,66 96,95 99,10 

5 Φόροι και εισφορές 371.000,00 372.449,91 100,39 372.449,91 100,39 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.789.394,52 7.311.639,58 93,87 7.311.639,58 93,87 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 45.555,00 78,54 45.555,00 78,54 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 14.901.382,77 8.601.230,32 57,72 7.422.523,35 49,81 86,30 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

1.563.730,90 1.357.610,62 86,82 1.357.610,62 86,82 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

12.238.051,87 5.705.502,31 46,62 5.705.502,31 46,62 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 927.434,48 249,58 332.868,07 89,58 35,89 

16 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 610.682,91 84,00 26.542,35 3,65 4,35 

2 
Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

2.015.732,64 7.129.312,49 353,68 2.502.204,83 124,13 35,10 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 2.353.477,47 141,71 1.678.443,83 101,07 71,32 

22 Έκτακτα έσοδα 355.000,00 4.775.835,02 1.345,31 823.761,00 232,05 17,25 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

5.729.449,28 5.422.722,38 94,65 548.159,41 9,57 10,11 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.729.449,28 5.422.722,38 94,65 548.159,41 9,57 10,11 

4 Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 3.769.146,05 3.546.828,14 94,10 2.774.035,13 73,60 78,21 
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τρίτων 

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.509.000,00 2.684.716,61 76,51 2.677.926,43 76,32 99,75 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

260.146,05 862.111,53 331,40 96.108,70 36,94 11,15 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.037.690,81      

 Σύνολα εσόδων 46.187.496,07 40.572.497,54 87,84 28.725.138,81 62,19 70,80 

        
        

 
Υπόλοιπο Ταµείου 
31/12/2017 : 
3.702.320,38€ 

      

        

 
Ανάλυση 
Ταµειακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα : 
630.082,79€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα : 
3.013.315,44€ 

      

 
Τακτικά : 
58.922,15€ 

      

        
        
        
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

 
       

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 
31/12/2017 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 20.753.475,88 17.661.908,47 117,50 18.468.782,50 88,99 17.661.908,07 17.661.908,07 85,10 95,63 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.703.927,94 5.420.103,23 105,24 5.527.594,79 96,91 5.420.103,23 5.420.103,23 95,02 98,06 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.348.680,34 1.062.206,99 126,97 1.125.671,07 83,46 1.062.206,99 1.062.206,99 78,76 94,36 

62 Παροχές τρίτων 3.155.094,44 2.574.792,48 122,54 2.690.936,64 85,29 2.574.792,48 2.574.792,48 81,61 95,68 

63 Φόροι - τέλη 169.788,69 158.438,49 107,16 158.438,49 93,32 158.438,49 158.438,49 93,32 100,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 311.180,46 145.163,67 214,37 171.456,43 55,10 145.163,67 145.163,67 46,65 84,67 
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65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.229.906,24 1.207.648,38 101,84 1.207.647,98 98,19 1.207.647,98 1.207.647,98 98,19 100,00 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.361.683,52 623.468,56 218,40 708.666,18 52,04 623.468,56 623.468,56 45,79 87,98 

67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 7.174.963,37 6.269.979,61 114,43 6.643.752,85 92,60 6.269.979,61 6.269.979,61 87,39 94,37 

68 Λοιπά Έξοδα 298.250,88 200.107,06 149,05 234.618,07 78,66 200.107,06 200.107,06 67,09 85,29 

7 Επενδύσεις 12.364.582,68 5.174.442,99 238,95 6.076.556,99 49,14 5.174.442,99 5.174.442,99 41,85 85,15 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

436.895,67 348.004,74 125,54 380.367,51 87,06 348.004,74 348.004,74 79,65 91,49 

73 Έργα 10.314.201,22 4.734.559,39 217,85 5.595.483,06 54,25 4.734.559,39 4.734.559,39 45,90 84,61 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.600.985,79 79.378,86 2.016,89 88.206,42 5,51 79.378,86 79.378,86 4,96 89,99 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

12.500,00 12.500,00 100,00 12.500,00 100,00 12.500,00 12.500,00 100,00 100,00 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.040.812,60 6.224.158,18 209,52 0,00 0,00 6.272.159,59 6.224.158,18 47,73  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.989.208,04 3.262.318,09 122,28 0,00 0,00 3.262.318,09 3.262.318,09 81,78 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.886.227,00 2.961.840,09 131,21 0,00 0,00 3.009.841,50 2.961.840,09 76,21 #DIV/0! 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.165.377,56 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 28.624,91         

 Σύνολα δαπανών 46.187.496,07 29.060.509,64 158,94 24.545.339,49 53,14 29.108.510,65 29.060.509,24 62,92 118,40 

 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος Γεράσιµος    έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
1924/24-01-2018  Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων ∆’ Τριµήνου έτους 2017 η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αναφέρει ότι επειδή έχει καταψηφίσει τον  Προϋπολογισµό 2017 καταψηφίζει 
και τον απολογισµό του ∆΄ Τριµήνου. 

                      Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                      Παπαδάτος Νικόλαος - Μοσχονάς Αλέξανδρος  και Ανουσάκης Νικόλαος  

                         και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 
στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

      ---     την  392/2016 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  ∆΄  Τριµήνου του έτους 2017. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του ∆” Τρίµηνου του έτους 2017 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2017, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20117 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017 

Προϋπ/σµός 
Βεβαιωθέντ

α % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.734.094,5
2 

15.872.404,2
1 

100,88 15.478.216,09 98,37 97,52 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη 
περιούσια 

791.000,00 654.910,87 82,80 495.567,91 62,65 75,67 

2 Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 

35.000,00 22.273,50 63,64 22.273,50 63,64 100,00 

3 
Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.758.000,00 4.597.486,19 122,34 4.388.413,53 116,78 95,45 
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4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

2.931.700,00 2.868.089,16 97,83 2.842.316,66 96,95 99,10 

5 Φόροι και 
εισφορές 

371.000,00 372.449,91 100,39 372.449,91 100,39 100,00 

6 Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 

7.789.394,52 7.311.639,58 93,87 7.311.639,58 93,87 100,00 

7 Λοιπά τακτικά 
έσοδα 

58.000,00 45.555,00 78,54 45.555,00 78,54 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 14.901.382,7
7 

8.601.230,32 57,72 7.422.523,35 49,81 86,30 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

1.563.730,90 1.357.610,62 86,82 1.357.610,62 86,82 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

12.238.051,8
7 5.705.502,31 46,62 5.705.502,31 46,62 100,00 

14 
∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

15 
Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 

371.600,00 927.434,48 249,58 332.868,07 89,58 35,89 

16 Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

727.000,00 610.682,91 84,00 26.542,35 3,65 4,35 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 

2.015.732,64 7.129.312,49 353,68 2.502.204,83 124,13 35,10 

21 Τακτικά έσοδα 1.660.732,64 2.353.477,47 141,71 1.678.443,83 101,07 71,32 

22 Έκτακτα έσοδα 355.000,00 4.775.835,02 
1.345,3

1 
823.761,00 232,05 17,25 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

5.729.449,28 5.422.722,38 94,65 548.159,41 9,57 10,11 

31 Εισπράξεις από 
δάνεια 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0
! 

#DIV/0
! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 

5.729.449,28 5.422.722,38 94,65 548.159,41 9,57 10,11 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 

3.769.146,05 3.546.828,14 94,10 2.774.035,13 73,60 78,21 

41 Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 

3.509.000,00 2.684.716,61 76,51 2.677.926,43 76,32 99,75 

42 Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 

260.146,05 862.111,53 331,40 96.108,70 36,94 11,15 
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5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 

4.037.690,81      

 
Σύνολα εσόδων 

46.187.496,0
7 

40.572.497,5
4 

87,84 28.725.138,81 62,19 70,80 

        
        

 
Υπόλοιπο Ταµείου 
31/12/2017 : 
3.702.320,38€ 

      

        

 
Ανάλυση 
Ταµειακού 
Υπολοίπου 

      

 
Έκτακτα 
Ανειδίκευτα : 
630.082,79€ 

      

 
Έκτακτα 
Ειδικευµένα : 
3.013.315,44€ 

      

 
Τακτικά : 
58.922,15€ 

      

        
        
        

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων ∆΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2017, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

 
       

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017 - 
31/12/2017 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 20.753.475,88 17.661.908,47 117,50 18.468.782,50 88,99 17.661.908,07 17.661.908,07 85,10 95,63 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.703.927,94 5.420.103,23 105,24 5.527.594,79 96,91 5.420.103,23 5.420.103,23 95,02 98,06 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.348.680,34 1.062.206,99 126,97 1.125.671,07 83,46 1.062.206,99 1.062.206,99 78,76 94,36 

62 Παροχές τρίτων 3.155.094,44 2.574.792,48 122,54 2.690.936,64 85,29 2.574.792,48 2.574.792,48 81,61 95,68 

63 Φόροι - τέλη 169.788,69 158.438,49 107,16 158.438,49 93,32 158.438,49 158.438,49 93,32 100,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 311.180,46 145.163,67 214,37 171.456,43 55,10 145.163,67 145.163,67 46,65 84,67 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

1.229.906,24 1.207.648,38 101,84 1.207.647,98 98,19 1.207.647,98 1.207.647,98 98,19 100,00 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.361.683,52 623.468,56 218,40 708.666,18 52,04 623.468,56 623.468,56 45,79 87,98 
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67 
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 7.174.963,37 6.269.979,61 114,43 6.643.752,85 92,60 6.269.979,61 6.269.979,61 87,39 94,37 

68 Λοιπά Έξοδα 298.250,88 200.107,06 149,05 234.618,07 78,66 200.107,06 200.107,06 67,09 85,29 

7 Επενδύσεις 12.364.582,68 5.174.442,99 238,95 6.076.556,99 49,14 5.174.442,99 5.174.442,99 41,85 85,15 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

436.895,67 348.004,74 125,54 380.367,51 87,06 348.004,74 348.004,74 79,65 91,49 

73 Έργα 10.314.201,22 4.734.559,39 217,85 5.595.483,06 54,25 4.734.559,39 4.734.559,39 45,90 84,61 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες κλπ 1.600.985,79 79.378,86 2.016,89 88.206,42 5,51 79.378,86 79.378,86 4,96 89,99 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

12.500,00 12.500,00 100,00 12.500,00 100,00 12.500,00 12.500,00 100,00 100,00 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

13.040.812,60 6.224.158,18 209,52 0,00 0,00 6.272.159,59 6.224.158,18 47,73  

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.989.208,04 3.262.318,09 122,28 0,00 0,00 3.262.318,09 3.262.318,09 81,78 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.886.227,00 2.961.840,09 131,21 0,00 0,00 3.009.841,50 2.961.840,09 76,21 #DIV/0! 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 5.165.377,56 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 28.624,91         

 Σύνολα δαπανών 46.187.496,07 29.060.509,64 158,94 24.545.339,49 53,14 29.108.510,65 29.060.509,24 62,92 118,40 

 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.      

                                                                                                                                Ανουσάκης Νικόλαος                                                                    
                                                                                                                     Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                        
                                                                                                                               Παπαδάτος Νικόλαος                                                                      
                                                                                                                                    Μινέτος ∆ιονύσιος                                        
                                                                                                                              Μοσχονάς Αλέξανδρος  
     Σοφία Γαρµπή    
     Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.            

 


