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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 
 της  23ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  28 η   Αυγούστου   2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  28 η  Αυγούστου   του έτους 2019, ηµέρα  Τετάρτη        και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε  τακτική    συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   23465/23-09-2019   
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                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                               
4. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ στις 233 και 234/2019 αποφάσεις)       Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                               
5. Kωνσταντάκης Άγγελος 
6.  Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος του κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      233 / 2019                                                                          Α∆Α: 6ΜΑΞΩΕ5-1ΚΒ                         
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.   609/22685/12-08-2019  απόφασης   ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
που προξένησε η δασική πυρκαγιά την 12 Αυγούστου 2019.    
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το  
1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση της αριθ.   609/22685/12-08-2019  απόφασης   ∆ηµάρχου 
(Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 12 Αυγούστου 2019) θέτει καταρχήν υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 22839 /14-08-2019 δίνει τον λόγο  του Προϊστάµενου   της ∆/νσης  
Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι, 14-8-2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 22839 
 
Ειδ. Πρωτ.: 393 

 

  
ΠΡΟΣ: 

 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Σ. Βασιλάτου 
2671362612 
2671362660 
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 ΚΟΙΝ.: Fax: 
  1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 

2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 12 Αυγούστου 2019   

  
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 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. Η αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π.«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»  

5. To αριθ. πρωτ. 175875/11-08-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε τα αριθ. πρωτ. 3751/11-08-2019 και 3750/11-08-
2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για συνδροµή στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της 12-08-2019, στην Τ.Κ Αγκώνος της ∆.Ε. Αργοστολίου 

7. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου για 
ανεφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό στο µέτωπο της δασικής πυρκαγιάς 

8. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

9. Την αριθ. πρωτ. 35939/27-12-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

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

∆ήµου      
 
Σας ενηµερώνουµε ότι τις πρωινές ώρες της 12-8-2019 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην Τ.Κ Αγκώνος της 

∆.Ε. Αργοστολίου  
Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την αριθ. 
609/22685/12-8-2019  απόφαση  ∆ηµάρχου η απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων στον ΤΖΙΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗ, µε Α.Φ.Μ 132432389          ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο 
ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 8,50 340,00 

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

h 4,00 8,50 34,00 

    Σύνολο: 374,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 89,76 

    Συνολική ∆απάνη: 463,76 

 

Η συνολική δαπάνη της αντιµετώπισης των προβληµάτων µε µίσθωση των ιδιωτικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων ανέρχεται στο ποσό των 463,76€ µε το ΦΠΑ. 
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Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, έγινε από την 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 12-8-2019 όπως 
αναφέρονται στην αριθ. 609/22685/12-8-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   

Οι δαπάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
                                                                              

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης         :                    Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  609/22685/12-
08-2019  απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                           Α∆Α: Ψ0ΕΧΩΕ5-9Τ5 
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  12 Αυγούστου  2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  22685 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 609 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά την 12 Αυγούστου 2019    
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
14. 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 

15. Η αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π.«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»  

16. To αριθ. πρωτ. 175875/11-08-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε τα αριθ. πρωτ. 3751/11-08-2019 και 3750/11-08-
2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για συνδροµή στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της 12-08-2019, στην Τ.Κ Αγκώνος της ∆.Ε. 
Αργοστολίου, κατόπιν προφορικού αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου 

18. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

19. Την αριθ. πρωτ. 35939/27-12-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

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

∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα για εργασίες εκτάκτων αναγκών και συγκεκριµένα : 
 
 

1. Φορτηγό ανατρεπόµενο µε βυτίο, ιδιοκτησίας ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 132432389           ∆ Ο Υ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 8,50 340,00 

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

h 4,00 8,50 34,00 

    Σύνολο: 374,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 89,76 

    Συνολική ∆απάνη: 463,76 

 
   Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως επόµενη Οικονοµική Επιτροπή .         

      
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλέξανδρος Παρίσης                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
H Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολο της,  της 609/2019 απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας 
ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 12   Αυγούστου 2019. 

         Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Μινέτος ∆ιονύσιος – Γκισγκίνης Νικόλαος  
         Κωνσταντάκης Άγγελος – Κουρκουµέλης Ηλίας  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  µε αριθµ. πρωτ.  22839 /14 -08-2019  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας   
4) την    609/22685/12-08-2019 απόφαση    ∆ηµάρχου 
Την εισήγηση της Προέδρου:           
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της  , την    609/22839/12-08-2019 απόφαση    ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση 
για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 12  Αυγούστου 2019. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    234   / 2019                                                                                Α∆Α: 6ΖΓΖΩΕ5-97Υ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.   623 /23243/21-08-2019  απόφασης   ∆ηµάρχου (Απευθείας ανάθεση για 
τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά την  20  Αυγούστου 2019.    
 

 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το  
το  2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση της αριθ.   623/23243/20-08-2019  απόφασης   ∆ηµάρχου 
(Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
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εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 20 Αυγούστου 2019) θέτει καταρχήν υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 23340 /21-08-2019 εισήγηση του Προϊστάµενου   της ∆/νσης  Πολιτικής 
Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι, 21-8-2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 23340 
 
Ειδ. Πρωτ.: 406 

 

  
ΠΡΟΣ: 

 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
 

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Κ. Παπαθεοδωράτου 
2671362612 
2671362660 
 

 3. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 20 Αυγούστου 2019   

  
Έχοντας λάβει υπόψη: 
22. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
23. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
24. 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 

25. Η αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π.«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»  

1. To αριθ. πρωτ. 179906/19-08-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε τα αριθ. πρωτ. 3945/19-08-2019 και 3946/19-08-
2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

2. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για συνδροµή στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από τις απογευµατινές  ώρες τις 20-08-2019, στην περιοχή Μούντα 
Τ.Κ Σκάλας  της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων 

3. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου για 
ανεφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό στο µέτωπο της δασικής πυρκαγιάς 

4. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

5. Την αριθ. πρωτ. 36366/31-12-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

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

∆ήµου      
 
Σας ενηµερώνουµε ότι τις απογευµατινές ώρες τις 20-8-2019 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή 

Μούντα Τ.Κ Σκάλας  της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων 
Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την αριθ. 
623/23243/21-8-2019  απόφαση  ∆ηµάρχου η απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ, µε Α.Φ.Μ 082953502, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: 
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A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 17tn µέχρι και 15tn 

h 45,00 7 315,00 

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

h 5,00 7 35,00 

    Σύνολο: 350,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 84,00 

    Συνολική ∆απάνη: 434,00 

 
Η συνολική δαπάνη της αντιµετώπισης των προβληµάτων µε µίσθωση των ιδιωτικών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργων ανέρχεται στο ποσό των 434,00 € µε το ΦΠΑ. 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, έγινε από 

την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών, που προξένησε στον ∆ήµο µας, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 20-8-2019 όπως 
αναφέρεται στην αριθ. 623/23243/21-8-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   

Οι δαπάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
                                                                              

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης         :                    Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
   

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  623/23243/21-
08-2019  απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                       
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  21 Αυγούστου  2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  23243 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 623 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
 

  
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά την 20 Αυγούστου 2019    
 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
10. 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 

11. Η αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π.«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»  

12. To αριθ. πρωτ. 179906/19-08-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε τα αριθ. πρωτ. 3945/19-08-2019 και 3946/19-08-
2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

13. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για συνδροµή στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από τις απογευµατινές ώρες της 20-08-2019, στην περιοχή Μούντα Τ.Κ Σκάλας  
της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, κατόπιν προφορικού αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου 

14. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

15. Την αριθ. πρωτ. 36366/31-12-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
17. 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 για εργασίες εκτάκτων αναγκών και συγκεκριµένα : 
 
 
1. Φορτηγό ανατρεπόµενο µε βυτίο, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 08295349   
    ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 26 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 17tn µέχρι και 35tn 

h 45,00 7 315,00 

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

h 5,00 7 35,00 

    Σύνολο: 350,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 84,00 

    Συνολική ∆απάνη: 434,00 

 
   Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
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: 
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H Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολο της,  της 623/2019 απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας 
ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 20 Αυγούστου 2019. 

Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Μινέτος ∆ιονύσιος – Γκισγκίνης Νικόλαος  
         Κωνσταντάκης Άγγελος – Κουρκουµέλης Ηλίας  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  µε αριθµ. πρωτ.  22839 /14 -08-2019  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας   
4) την    623/23243/21-08-2019 απόφαση    ∆ηµάρχου 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                              
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της  , την    623/23243/21-08-2019 απόφαση    ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση 
για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
που προξένησε η δασική πυρκαγιά από τις 20  Αυγούστου 2019. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   235 / 2019                                                                               Α∆Α: 94ΖΘΩΕ5-37∆ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού, δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει 
τον λόγο στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία 
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού, 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης» .θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 22868 /14-08-2019 
εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία 
αναφέρει  τα παρακάτω :   
    
 Με την µε αριθµό 268/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς αποφασίστηκε η 
µίσθωση ακινήτου µε τη διαδικασία του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του 
Π∆ 270/1981 για τη στέγαση των υπηρεσιών του νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης. Σε συνέχεια αυτής η 
Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης µίσθωσης, οι οποίοι 
προτείνονται όπως παρακάτω: 
 
                                                                               ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης  ακινήτου 
 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010, 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013, 
- Τις διατάξεις των άρθρων 154-157 του ν. 4600/2019,  
-Την µε αριθ. 268/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση των υπηρεσιών του νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης.  
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε την έκθεση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς και τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Σάµης, γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σάµης, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.∆. 270/81. Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
- Να βρίσκεται εντός της πόλης της Σάµης, να είναι ισόγειο ή ισόγειο µε όροφο και να διαθέτει χώρους 
ελάχιστης συνολικής επιφάνειας (εξαιρουµένων των χώρων κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων 
και κοινόχρηστων διαδρόµων) 200 τ.µ. µε δυνατότητα απόκλισης κατά ποσοστό 20% ήτοι γραφειακούς 
χώρους ωφέλιµης επιφανείας και χώρους αποθηκών ωφέλιµης επιφανείς σε ενιαίο ή ξεχωριστό χώρο ή 
κτίριο (εντός της ίδιας ιδιοκτησίας) και να διαθέτει τουαλέτες (µε σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης της πόλης). 
- Να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
- Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού, µέσων σκίασης, 
θέρµανσης, ψύξης/κλιµατισµού σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Να έχει πρόσβαση σε 
υλικοτεχνική υποδοµή (∆.Ε.Η., τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο). 
 

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
 

Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση προορίζεται να καλύψει στεγαστικές ανάγκες δηµόσιας υπηρεσίας και η διάρκεια της είναι η 
προβλεπόµενη δωδεκαετής διάρκεια. Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
µισθίου. 
Ο ∆ήµος Σάµης διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη 
σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα 
µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσία, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα 
αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη δηµοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε 
ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας ή εν γένει σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση που επιβάλλει τη λύση της µίσθωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 1-1-2020, σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4583/2018. 
Μετά την 1-1-2020 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση των 
µισθωµάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό 
της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρµογή δεν θα εφαρµόζεται στην περίπτωση που 
το µίσθωµα υπερβαίνει, µετά τις σχετικές αναπροσαρµογές, το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας 
του µισθίου. Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, 
όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε τριµηνίας, µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση 
στον εκµισθωτή για την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε 
υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. 
Ακίνητα µε κατασκευαστικές ελλείψεις αποκλείονται από το διαγωνισµό ακόµα και αν οι ιδιοκτήτες 
δηλώσουν επισήµως και δεσµευθούν µε οποιοδήποτε τρόπο ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες 
κατασκευές-διαρρυθµίσεις ή επισκευές στο προσφερόµενο ακίνητο.  
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• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο 
οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσκοµίζοντας 
επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη 
τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδική εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του οργάνου διοίκησης πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο 
αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
εξουσιοδότηση του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένη και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός είκοσι ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος, στη Σάµη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, µε ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο, ο οποίος παραλήφθηκε 
µετά την οριζόµενη προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του 
ταχυδροµείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή 
φακέλων προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων 
της διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η 
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, 
ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της 
προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την 
ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νοµέας ή 
κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα 
µίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
∆ήµο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο 
για τη συγκεκριµένη µισθωτική δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής 
θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το µίσθωµα καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην 
υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  
Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 
Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή 
συµφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε 
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εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του και να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου, που οφείλονται σε ανωτέρα 
βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. 
Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία µισθώµατα και 
βεβαιώνεται µε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) είτε στη διακοπή 
καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των 
βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής 
υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – 
µειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου 
καταλληλότητας ακινήτων. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού 
συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω 
ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη 
διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή 
επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, αναφεροµένη στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής σύµβασης.  

 
∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 

Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη 
∆ήλωση, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο 
ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, 
που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής, κτηµατολογικό 
φύλλο (εφόσον βρίσκεται σε κτηµατογραφηµένη περοχή) και πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών και 
διεκδικήσεων. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας µε χρήση για τις στεγαστικές ανάγκες θεωρηµένο από την αρµόδια 
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού βεβαίωση αρµόδιας αρχής (Πολεοδοµίας ή ∆ήµου) 
για τη νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού µηχανικού για τη στατική 
επάρκεια αυτού και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. Εφόσον η οικοδοµική άδεια που 
κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από τη ζητούµενη θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν 
συµπληρωµατική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία να δηλώνεται η υποχρέωση τους για 
έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, που θα προσκοµισθεί µέχρι την 
παραλαβή του ακινήτου και ταυτόχρονη κατάθεση Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος, ∆ιαγράµµατα Κάτοψης, 
Κάλυψης, Όψεων).     
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και έγκριση πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που 
απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη 
άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη 
φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη 
εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική 
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καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που 
διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία 
ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι 
το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη 
συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 
του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα 
αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά 
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εκτιµητική 
επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του 
φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει 
γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα των 
συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό 
να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό 
του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – 
αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη, τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου 
να παρίσταται.  
• Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, 
εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών (αιτήσεων και δικαολογητικών). Με την έκθεση 
θα αποφαίνεται περί της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της 
διακήρυξης και περί της καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη 
και θα απορρέει από πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι 
αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις 
αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, προκειµένου να 
κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.   
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού 
του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας 
αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην 
επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, 
µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες, των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί 
από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο 
µίσθωµα) για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα 
υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
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 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας και εγγράφονται στα πρακτικά της 
επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη 
εκ των ανωτέρω προφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να 
αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει το µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως 
στον επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα 
αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης  και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή 
της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Σάµης. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                  
                                                            Αργοστόλι   ….. - ..... -……. 
                                                                   Ο ∆ήµαρχος» 
 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε τους όρους του προτεινόµενου 
σχεδίου διακήρυξης µε την επισήµανση ότι α) λόγω κατάργησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς την 31-08-2019 
και β) λόγω τήρησης συγκεκριµένων προθεσµιών που απαιτούνται για την διενέργεια του δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εγκυρότητα και αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς τη δεδοµένη χρονική στιγµή δύναται να αποφασίσει µόνο για την έγκριση όρων της 
δηµοπρασίας. Οι λοιπές ενέργειες και κάθε δαπάνη που θα προκύψει από τη διαδικασία µετά την 
01.09.2019 θα βαρύνουν το ∆ήµο Σάµης. 
 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  

«Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουµε ως µια βασική προτεραιότητα της πάλης µας µέσα και έξω από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις 
ανάγκες των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει σήµερα η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς και µάλιστα στην τελευταία της συνεδρίαση τρεις ηµέρες πριν παύση την λειτουργία του ο ενιαίος 
∆ήµος να πάρει µια τέτοια απόφαση. Αυτό διότι: 
1.∆εν είναι πρώτη προτεραιότητα για τις ανάγκες του λαού της περιοχής µετά από τόσα χρόνια λιτότητας, µνηµονίων, 
εγκατάλειψης και οικονοµικής αφαίµαξης των λαϊκών οικογενειών η µίσθωση ακινήτου. 
2.Τα υπάρχοντα ∆ηµοτικά κτήρια στην ∆.Ε. Σάµης και ∆.Ε. Πυλάρου κατά την γνώµη µας είναι επαρκή για το ξεκίνηµα 
της λειτουργίας του νέου ∆ήµου Σάµης. 
3.Θα αποφευχθεί µια σηµαντική πάγια επιβάρυνση µε το καληµέρα του νέου ∆ήµου. Ενοίκιο, πάγια έξοδα ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών, καθαριότητας αλλά και εξοπλισµού. 
4.Η λειτουργία τµήµατος υπηρεσιών στην ∆.Ε. Πυλάρου βοηθάει και χωροταξικά αφού είναι στο ενδιάµεσο του νέου 
∆ήµου και αφετέρου αποκεντρώνει υπηρεσίες και σε µια άλλη ∆.Ε. χωρίς µάλιστα επί πλέον οικονοµική επιβάρυνση. 
5.∆εν υπάρχει καµιά Τεχνική Έκθεση – εισήγηση αρµόδιων υπηρεσιών που να προτείνουν αυτή ή άλλη λύση για το 
θέµα.  
6.Νοµίζουµε ότι την απόφαση για το τι πρέπει να γίνει πρέπει να την πάρει το νεοεκλεγέν ∆.Σ. Σάµης γιατί από ότι 
γνωρίζουµε τουλάχιστον σε ότι αφορά την Λαϊκή Συσπείρωση ∆ήµου Σάµης δεν υπήρξε καµιά ενηµέρωση επί του 
θέµατος έως σήµερα, πολύ περισσότερο δεν υπήρξε συµφωνία.  
Με αυτό το σκεπτικό ψηφίζουµε την πρόταση µας που είναι να µην γίνει η κατάρτιση των Όρων ∆ιακήρυξης του 
παραπάνω θέµατος και να αποφασίσει το ∆.Σ. Σάµης». 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι επειδή σύµφωνα µε την τοποθέτηση του κ. Γκισγκίνη σε ότι αφορά την Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ήµου Σάµης δεν υπήρξε καµιά ενηµέρωση επί του θέµατος έως σήµερα και  πολύ περισσότερο δεν υπήρξε 
καµία συµφωνία  για το εν λόγω θέµα προτείνει οι όροι διακήρυξης για τη στέγαση των υπηρεσιών του  ∆ήµου Σάµης   να 
καταρτισθούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης.  
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Η Πρόεδρος µετά την παραπάνω συζήτηση προτείνει οι όροι διακήρυξης για τη στέγαση των υπηρεσιών 
του  ∆ήµου Σάµης   να καταρτισθούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του νεοσύστατου ∆ήµου 
Σάµης. 

                  Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος  
                Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας . 

 
  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.  268 /2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Α∆Α: ΨΠ0ΤΩΕ5-Λ42 
4)Την µε αριθ. Πρωτ.  22868 /14-08-2019   εισήγηση   της Νοµικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Οι όροι διακήρυξης για τη στέγαση των υπηρεσιών του  ∆ήµου Σάµης   να καταρτισθούν µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του νεοσύστατου ∆ήµου Σάµης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  236   / 2019                                                                         Α∆Α: Ω92ΠΩΕ5-ΤΗΧ 
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της µε αρίθ. 140/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
                                                                                                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση  εισηγούµενη το  
4 ο    θέµα   της ηµερήσιας διάταξης : « Μη Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης κατά της µε αρίθ. 140/2019 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 
23158 /20-08-2019 εισήγηση της  Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
              Στις 04-06-2018 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 04-06-2018 (αρ. κατ. 59/2018) αγωγή του 
Σπυροκωνσταντίνου Ζαπάντη, µε την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 6.924,90 ευρώ για 
εργασίες συντήρησης-επισκευής εξωτερικού φωτισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων, κατόπιν 
σύµβασης που συνήφθη στις 19-09-2012.  
            Η εν λόγω υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου στις 4-02-2019 και το 
∆ικαστήριο µε την µε αριθ. 140/2019 απόφαση του έκανε δεκτή  την ως άνω αγωγή κατά την επικουρική 
βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού καθώς έκρινε ότι η καταρτισθείσα σύµβαση ήταν άκυρη. 
Υποχρεώθηκε δε ο ∆ήµος Κεφαλονιάς να καταβάλει στον ενάγοντα το αιτούµενο ποσό των 6.924,90 ευρώ  
νοµιµότοκα.  
         Κατά της ως άνω απόφασης δεν συντρέχουν λόγοι για άσκηση έφεσης καθώς η Οικονοµική Υπηρεσία 
είχε εκδώσει χρηµατικό ένταλµα για την πληρωµή των παρασχεµένων από τον ενάγοντα υπηρεσιών πλην 
όµως αυτό δεν θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Επιτρόπου για τυπικούς λόγους,   µε  βασικότερο    των   
οποίων  την   ακυρότητα  της   διαδικασίας ανάθεσης και τη µη νοµιµότητα αυτής λόγω κατάτµησης. Η 
ένσταση ακυρότητας της σύµβασης προβλήθηκε από τον ∆ήµο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και έγινε 
δεκτή ως βάσιµη πλην όµως η αγωγή, όπως προαναφέρθηκε, έγινε δεκτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού.  
         Ως εκ τούτου δεν συντρέχουν πλέον νοµικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης αλλά ούτε και πραγµατικοί 
καθώς η έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία συνιστά αποδοχή της οφειλής. 
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ιη΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
           Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τη µη άσκηση έφεσης κατά 
της µε αριθ. 140/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου λόγω έλλειψης νοµικών και ουσιαστικών 
λόγων προς υποστήριξη αυτής.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος  
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                Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 23158/20-08-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 ∆εν συντρέχουν λόγοι  άσκησης του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 140/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου λόγω έλλειψης νοµικών και ουσιαστικών λόγων προς υποστήριξη αυτής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     237  / 2019                                                                                Α∆Α:6∆Ν5ΩΕ5-ΜΞΕ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του 
∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  Επιλογήs αναδόχου για 

την«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενη   το   5 ο   θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής   του ∆ιεθνούς  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  επιλογής αναδόχου για την  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» έθεσε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   το µε αριθ. πρωτ. 22648/12-08-
2019   3ο Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίo αναλυτικά  έχει ως εξής : 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αργοστόλι:12.08.2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ         Αριθ.Πρωτ.:22648 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:ΠΛ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ  
Τ.Κ.:28100,ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΤΗΛ.:26713-60155/60153 
ΦΑΞ:26710-22572 
Email:prom@kefallonia.gov.gr &  
log.dim.kef@gmail.com 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  για την  Προµήθεια µε τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 12/08/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:45 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, 

κατόπιν της αριθ. 22601/12-08-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά στις 10:00 π.µ., τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των 
προσφορών µε α/α συστήµατος 134774 & 136605 που υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 70955 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
237/8584/27-03-2019 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Αναπληρωµατικό  Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 237/8584/27-03-2019 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», 

β) την αριθ. 139/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της 
προµήθειας µε αντικείµενο την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»   Α.Μ. 40/2017, προϋπολογισµού 1.673.520,00€, και την αριθ.  344/2018 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το συµπληρωµατικό τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών για την αριθ. 40/2017 Μελέτη,µε τη διενέργεια Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε  και  κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας,όπως ακριβώς 
αναφέρονται στην αριθ. 40/2017 Μελέτη, 

γ) Την µε αρ. Πρωτ.: 238352/22-11-2018 (Α∆Α: Ω42ΞΟΡ1Φ-ΠΙΖ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου για την έγκριση αγοράς οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο 

δ) µε αρ. 302/2017 (Α∆Α: ΩΒΦ2ΩΕ5-ΥΗ2) (αρ. πρωτ.: 34682/01-11-2017) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρου Παρίση για τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης, 

ε) Την υπ’ αρ. πρωτ. 2802/30-07-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων [Α∆Α: 7ΝΑ4Η7ΛΕ-2Β1] για την ένταξη της πράξης µε 
τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε κωδικό MIS 5010875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά 2014-2020’’ 
και Κ.Ε. 2018ΕΠ02210028, προϋπολογισµού 1.673.520,00 €. 

στ)Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 24762/14-09-2018 έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σχετικά µε την έγκριση διάθεσης πίστωσης και τον ορισµό 
υπολόγου 

ζ) Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 249-17/06-08-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την αποδοχή χρηµατοδότησης 
και τον ορισµό υπολόγου του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

η) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 88536/23-08-2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης [Α∆Α: Ω49Σ465ΧΙ8-ΛΡΖ], για την 
τροποποίηση στο Π∆Ε 2018, στη ΣΑΕΠ 022/1, όπου περιλαµβάνεται το έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε Κ.Ε. 2017ΕΠ02210028, στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020" προϋπολογισµού 1.673.520,00 €, 

θ)Την υπ’ αριθ. πρωτ. 82130/33321/25-10-2018 (Α∆Α: ΩΛΖΖ7ΛΕ-6ΚΕ) Έγκριση ∆ιάθεσης Πίστωσης και ορισµού Υπόλογου ∆ιαχειριστή 
Έργου ΣΑΕΠ 0221«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε Κ.Ε. 2018ΕΠ02210028, 

ι)Την  µε αριθ.  82/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α:ΩΝΓ7ΩΕ5-ΧΞΝ) µε την οποία καταρτίστηκαν 
οι όροι της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύµβασης προµήθειας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 

ια) το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της εν λόγω 
προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)    «19REQ004660697», 

ιβ)Την υπ’ αριθ. 2019/S 060-138242 Προκήρυξη της Σύµβασης ,όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

ιγ)Την υπ’ αριθ. 8586/27-03-2019 Προκήρυξη (Περίληψη) ∆ιακήρυξης, 
ιδ)Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 237/8584/27-03-2019 διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, 
ιε)Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 498/26-02-2019 προέγκριση δηµοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ιστ)το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό 

              ιζ) την µε αριθµ. 176/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθ. 13944/17-05-2019 
Πρακτικού(1ου) 
              ιη) την µε αριθ. 202/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθ. 17906/27-06-2019 
Πρακτικού(2ου), 
             ιθ) Το γεγονός πως δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ένσταση/προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, 

   ικ) την αναγκαιότητα προµήθειας των ανωτέρω µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού για τις  υπηρεσίες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
             παρατηρεί τα κάτωθι: 
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Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 237/8584/27-03-
2019 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 70955.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη ήταν η 12η Αυγούστου 2019 και 
ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε την αριθ.22601/12-08-2019 πρόσκληση και έγγραφη ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής (σύµφωνα και µε  άρθρο 
3.1.1.  της αριθ. 237/8584/27-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς) και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 
10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα 
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 70955 και 
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  δεν έχει αποσφραγισθεί ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», της προσφοράς του εν λόγω διαγωνισµού, και συγκεκριµένα των προσφορών µε α/α συστήµατος 
134774 & 136605, ήτοι  της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία   «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας µε την επωνυµία   «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του υποφακέλου  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσφορών µε α/α συστήµατος 134774 & 136605.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» των προσφορών µε α/α συστήµατος 134774 & 136605, µε αποτέλεσµα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. 

 Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. αριθ. 237/8584/27-03-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», 
β)τις µε αριθµ. 176/2019 και 202/2019 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες ενεκρίθησαν τα αριθ. 

13944/17-05-2019 και 17906/27-06-2019  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
γ) την υπ. αριθ. 22601/12-08-2019  γραπτή ενηµέρωση, προς τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των οποίων οι  προσφορές είχαν λάβει 

α/α συστήµατος  134774 & 136605 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» των  ως άνω αναφεροµένων προσφορών, και δη των 

προσφορών µε α/α συστήµατος 134774 & 136605 έγιναν γνωστά τα κάτωθι:  
1oν)Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:  21531/31-07-2019 της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος 136605, ήτοι της προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.(δ.τ. GEPA LIFT)» , περιελάµβανε, 
όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 3.2 της υπ. αριθ. 237/8584/27-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» & 

2ον) Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:  21869/05-08-2019 της προσφοράς µε α/α 
συστήµατος 134774, ήτοι της προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , περιελάµβανε, όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 3.2 της υπ. αριθ. 
237/8584/27-03-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα κατατεθέντα µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α διαγωνισµού:70955)δικαιολογητικά κατακύρωσης των  προσφορών µε α/α 

συστήµατος  134774 & 136605, 
β)τα µε αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς 21531/31-07-2019 & 21869/05-08-2019, και σύµφωνα µε το άρθρο 3.2  της οικείας 

διακήρυξης, προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των  προσφορών µε α/α συστήµατος  134774 & 136605, 
γ) τις µε αριθµ. 176/2019 και 202/2019 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες ενεκρίθησαν τα 

αριθ. 13944/17-05-2019 και 17906/27-06-2019  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  προσφορών µε α/α συστήµατος  134774 & 136605, ήτοι των 

εταιρειών µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και  «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1ον)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Προµήθεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»,  και ειδικότερα για την Οµάδα 11 
(Πυροσβεστικό όχηµα εκτός δρόµου 4x4 µε δεξαµενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt) της αριθ.  237/8584/27-03-2019  ∆ιακήρυξης, την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

2ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Προµήθεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»,  και ειδικότερα για την Οµάδα 2 
(Καλαθοφόρο όχηµα) της αριθ.  237/8584/27-03-2019  ∆ιακήρυξης, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα. 

Αργοστόλι 12.08.2019- 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

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

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη να εγκρίνουν στο σύνολο του το 3ο Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προϋπολογισµού 1.673.520,00 € µε Φ.Π.Α. 24%. 

                   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Γκισγκίνης Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος  
 Κουρκουµέλης Ηλίας- Μινέτος ∆ιονύσιος  . 

και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                  
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  249/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  82/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης Α∆Α: 
ΩΝΓ7ΩΕ5-ΧΞΝ .        
4)το   µε αριθ. πρωτ. 13944/2019 παραπάνω  1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε 
την 176/6-06-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: ΩΙΝΜΩΕ5-3ΤΡ 
5) το µε αριθµ. πρωτ. 17906/27-06-2019 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε 
µε την   202/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  Α∆Α: 6ΧΟ5ΩΕ5-35Ν 
6) το µε αριθµ. πρωτ. 22648/12-08-2019 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ.  22648/12-08-2019     3ο Πρακτικού της Επιτροπής του  
∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) για 
την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προϋπολογισµού 1.673.520,00 € 
µε Φ.Π.Α. 24%. 

                   2. Ανακηρύσσει  οριστικό   ανάδοχο  για την Προµήθεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
                      ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  
                     ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»  και ειδικότερα για την Οµάδα 11 (Πυροσβεστικό όχηµα εκτός δρόµου 4x4 µε 
                    δεξαµενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt) της αριθ.  237/8584/27-03-2019  ∆ιακήρυξης, την εταιρεία µε την 
                     επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
                     ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και µε τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=32,32 &  
              3. Ανακηρύσσει  οριστικό   ανάδοχο  για την Προµήθεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
                       ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
                       ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»  και ειδικότερα για την Οµάδα 2 (Καλαθοφόρο όχηµα) της αριθ.   
                        237/8584/27-03-2019  ∆ιακήρυξης, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε 
                         τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=14,26. 

4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τους   ανάδοχους, ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος.   
 
5)Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 του Ν.4412/2016 
 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει 
συναφθεί παράνοµα , σύµφωνα µε το άρθρο 368.  



 969 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να 
είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   238   / 2019                                                                    Α∆Α: ΨΠΡ5ΩΕ5-ΜΜΘ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου ) για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  6  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 2ου Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ) για την ανάθεση  του έργου 
«Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς»θέτει υπόψη της Επιτροπής 
το από  12-08-2019   2ο Πρακτικό της Επιτροπής  του εν λόγω ∆ιαγωνισµού  το οποίο  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 : 

1. Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη  να εγκρίνουν  στο σύνολο του το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού(ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου )  για την εκτέλεση του έργου 
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«Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ) ,και την κατακύρωση της σύµβασης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό 

φορέα προσφέροντα µε την επωνυµία: «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε» µε µέση έκπτωση προσφοράς 39,76 
% και κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆ που είχε  

καταθέσει στον διαγωνισµό. 
2. Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος επαναλαµβάνει  την θέση που διατύπωσαν  και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

‘όταν συζητήθηκε το θέµα  της απαράδεκτης  κατανοµής του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ  όταν  το 50% 
της πίστωσης αποφάσισαν να  το χρησιµοποιήσουν για το έργο στο Μαιστράτο στο Αργοστόλι , 
προτείνει να γίνει η κατανοµή του ποσού που διατέθηκε για την Κυανή Ακτή και  να κατανεµηθεί  στις 
υπόλοιπες ∆ηµοτικές Ενότητες µε βάσει τις ανάγκες της επισκευής του οδικού δικτύου τους και 
ψηφίζει την πρόταση του. 

                 Την εισήγηση  της Προέδρου   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος  
                             Κουρκουµέλης Ηλίας- Μινέτος ∆ιονύσιος  . 
 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  334  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αποδοχή εκτέλεσης του  έργου) 
3) Το  26/18-02-2019 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
4) την 148/18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
4)την µε αρίθµ. πρωτ.4120 /18-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών για το εν 
λόγω έργο. 
5) την 56/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης. 
 Α∆Α: 6Μ3ΛΩΕ5-14Γ 
6) το από 16-04-2019   1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  όπως εγκρίθηκε µε την 155/2019 
 Α∆Α: ΨΨΕΧΩΕ5-2ΛΞ 
8) το από  12-08-2019   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   
 και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το από 12-08-2019   2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου )  της  «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου 
«Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ). 
2)  Κατακυρώνει την σύµβαση   του  έργου «Συντήρηση –αποκατάσταση ∆ηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 1.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α ), στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία: 
«ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε» µε µέση έκπτωση προσφοράς 39,76 % ο οποίος  κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆ που είχε  καταθέσει στον  διαγωνισµό του εν λόγω έργου. 
3)Η παρούσα απόφαση  της  έγκρισης του 2ου Πρακτικού κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτώνται  τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού» σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 θ) της διακήρυξης  µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
4).  Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 



 974 

 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από 
άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       239  /2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                  Α∆Α: ΨΓΑΓΩΕ5-6ΜΦ     
ΘΕΜΑ : 10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  εισηγούµενη το  7ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο»και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την  από   
19 -08-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου     η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός της διάσπασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε τρεις ∆ήµους βάσει των 
διατάξεων του Ν. 4600/2019 και των περιορισµένων χρονικών ορίων που έχουµε µέχρι τέλος Αυγούστου, 
σε συνδυασµό µε το ότι 
α) 2/8/2019 κατασχέθηκε από Τραπεζικό Λογαριασµό του ∆ήµου µας στην Alpha Bank τράπεζα το ποσό 
των 381.944,24 ευρώ βάσει την αριθµ. 38/2010 Απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, την 
381/2014 Απόφαση Τριµελούς Εφετείου Πατρών, την αριθµ. 280/2016 Απόφαση Αρείου Πάγου-Β1 Πολιτικό 
Τµήµα και την αριθµ. 84/2018 Απόφαση Τριµελούς Εφετείου Πατρών που αφορούν απόδοση αποδοχών σε 
υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρώην ∆ήµου Αργοστολίου) και 
β) 6/8/2019 κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας µισθωτήρια που αφορούν τον υπαίθριο χώρο στάθµευσης 
οχηµάτων στο Σπήλαιο Μελισσάνης ετών 2013 έως και 2019 συνολικού ποσού 17.499,83 ευρώ,  
γ) έγινε αίτηµα από τον νεοεκλεγέν ∆ήµαρχο Σάµης για την ανάγκη προµήθειας επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού ποσού 3.000,00 ευρώ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε λόγω του κατεπειγόντως την παρακάτω αναµόρφωση προϋπολογισµού: 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα ∆εσµευθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

00.6823 

Τόκοι υπερηµερίας 
χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις 70.000,00 50.000,00 33.329,14 70.000,00 140.000,00 

00.8117.35 
Απόδοση βάσει 
δικαστικών αποφάσεων 200.000,00 200.000,00 9.978,99 85.000,00 285.000,00 

00.6495.04 

∆ράση για την 
κοινωνική ένταξη των 
Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς 63.840,00 49.590,00 49.550,00 -20.000,00 43.840,00 

00.8117.10 

Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. 
(Μισθώµατα παραλιών 
κ.λ.π.) 95.000,00 140.000,00 13.175,58 -43.500,00 51.500,00 

70.6162.17 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -6.000,00 18.000,00 

70.6162.18 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -10.000,00 22.000,00 

70.6162.19 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -2.500,00 11.500,00 

70.6162.20 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού Πρόννων  24.000,00 24.000,00 24.000,00 -23.000,00 1.000,00 

70.6162.21 

Ναυαγοσωστική 
κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -10.000,00 22.000,00 

70.6162.24 

Εργασίες λειτουργίας 
Σπηλαίου Μελισσάνης 
και ∆ρογκαράτης 220.000,00 175.000,00 219.988,40 -45.000,00 175.000,00 

70.6162.26 

Υπηρεσίες λειτουργίας-
υποδοχής κυλικείου 
παραλίας Μύρτου ∆.Ε. 74.000,00 74.000,00 73.780,74 -5.500,00 68.500,00 
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Πυλαρέων 

70.6162.28 

Υπηρεσίες λειτουργίας-
υποδοχής κυλικείου και 
παραλίας Πλατύ Γιαλού 
∆.Ε. Αργοστολίου 65.000,00 65.000,00 64.976,00 -8.000,00 57.000,00 

10.7133 
Έπιπλα σκεύη λοιπός 
εξοπλισµός 10.000,00 0,00 9.980,16 3.000,00 13.000,00 

70.8117.04 

Μίσθωµα οικοπέδου 
για χρήση πάρκινγκ ( 
ΣΑΜΗ ) 0,00 0,00 0,00 14.200,00 14.200,00 

70.6236.07 

Μίσθωµα χώρου 
πάρκινγκ ακινήτου-
αγροτεµαχίου στη 
Μελισσάνη 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1.300,00 4.700,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  927.240,00 882.990,00 604.159,01 0,00 927.240,00 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
6.503,84 ευρώ. 

 

Ο συντάξας                                                                                                              Ο Προϊστάµενος  
 

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                              Μαντζουράτος Θεόδωρος  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  συµπληρώνοντας την εισήγηση ζητά  να γίνει και τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος για την ένταξη  του  έργου « Πλακόστρωση οδού Κρασά –Αργοστόλι» µειώνοντας την 
πίστωση µε Κ.Α 30.7122.02 και τίτλο «Προµήθεια προκατασκευασµένου κτιρίου για την στέγαση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» ποσού 10.000,00 € , την µεταφορά του ποσού των 10.000,00 
€ στο αποθεµατικό και από το αποθεµατικό την και εγγραφή  της πίστωσης  µε Κ.Α 30.7413.12  και τίτλο 
«Κυκλοφοριακή µελέτη πόλεως Αργοστολίου συνολικού ποσού 10.000,00 €  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 10ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2019 µε την συµπληρωµένη εισήγηση της  και την  για έγκρισή της  από το ∆.Σ. 

Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει  ότι ψηφίζει την εν λόγω τροποποίηση µε την επισήµανση  ως προς την α. παράγραφο και       
προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των κατασχεµένων  ποσών που δεν δικαιούνται οι εν 
λόγω υπάλληλοι  στον ∆ήµο για να µην έχει οικονοµική ζηµία .  
Ο Κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  «Ως Λαϊκή Συσπείρωση για το σηµείο (γ) της τροποποίησης του 
Προϋπολογισµού που αφορά αίτηµα από τον νεοεκλεγέν ∆ήµαρχο Σάµης για την ανάγκη προµήθειας επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού ποσού 3.000 ευρώ έχουµε να τονίσουµε τα παρακάτω: 
1.∆εν είναι πρώτη προτεραιότητα για τις ανάγκες του λαού της περιοχής να αγορασθεί νέος εξοπλισµός και µάλιστα µε 
διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. 
2.Ο υπάρχον εξοπλισµός στις ∆.Ε. Σάµης και ∆.Ε. Πυλάρου καταρχήν είναι επαρκής. 
3.Επιπλέον και σηµαντικό είναι ότι οι µετακινούµενοι υπάλληλοι από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς προς τον νέο ∆ήµο Σάµης 
(όπως και προς τον ∆ήµο Ληξουρίου) υποχρεωτικά βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου παίρνουν µαζί τους και όλο τον 
προσωπικό τους εξοπλισµό που ήδη έχουν. Π.Χ. γραφείο, καρέκλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, ντουλάπες 
κ.λ.π. 
4. ∆εν υπάρχει Τεχνική Έκθεση – εισήγηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το αν χρειάζεται, τι και που. 
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5.Η άποψη µας είναι ότι απόφαση για αυτό το θέµα θα πρέπει να πάρουν τα αρµόδια όργανα του νέου ∆ήµου Σάµης, 
δηλαδή η Οικονοµική Επιτροπή του και το ∆.Σ. 
Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουµε την πρόταση να µην αποφασίσουµε σήµερα για αυτήν την δαπάνη και µάλιστα τρεις 
µέρες πριν την παύση της λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς και να αποφασίσει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου Σάµης».  

 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος (µε την επισήµανση που 

ανέφερε) και  Κουρκουµέλης Ηλίας .  
 

 
− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

�
 την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 10ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗσ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗσ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 µε 
την συµπληρωµατική εισήγηση της Προέδρου . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση  του Προϋπολογισµού του  έτους 2019  και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  240   / 2019                                                                    Α∆Α: ΩΛ8ΟΩΕ5-Ζ03 
              
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των Τοπικών  και 
∆ηµοτικών  Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2019 σύµφωνα µε την    61/2019  απόφαση  της  
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση     εισηγούµενη  το 8 o θέµα   
ηµερήσιας διάταξης «Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των Τοπικών  και 
∆ηµοτικών  Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2019 σύµφωνα µε την    61/2019 απόφαση  της  Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς..» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 28-08-2019  εισήγηση 
του  Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 
 

      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ) µε απόφαση της 
Οικονοµικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος του προϋπολογισµού , για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών.  
    Το ένταλµα της παγίας προκαταβολής εκδίδεται στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου   
    Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  το ποσό της παγίας προκαταβολής είναι € 6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) – ∆ήµος µε κατοίκους 
πάνω από 30.000 
  Ο Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα   του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα της παγίας προκαταβολής θα διενεργεί 
πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
   Τα  δικαιολογητικά πληρωµών κατατίθενται στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο αυτών και 
την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του 
προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη.  
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   Τα χρηµατικά  εντάλµατα  εκδίδονται  στο όνοµα των δικαιούχων και σηµειώνεται σε αυτά ότι η [πληρωµή έγινε  από 
την παγία προκαταβολή.  
Με   την αριθµ. 61/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς συστάθηκε παγία προκαταβολή 
για τους παρακάτω Υπαλλήλους   του ∆ήµου για το έτος 2019 

 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κ.Α. Αριθµός Χ.Ε  

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / 
Παπαδάτος Γεώργιος  

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

00.8251 602/15.3.2019 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 601/15.3.2019 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / 
ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 600/15.3.2019 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου /  
Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 00.8251 599/15.3.2019 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη 
Μαρίκα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 598/15.3.2019 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος 
Αναστάσιος 

∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

00.8251 597/15.3.2019 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / 
Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 00.8251 596/15.3.2019 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού 
Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 00.8251 594/15.3.2019 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / 
Λορεντζάτου Ελβίρα  

Γραφείο 
Κίνησης 

00.8251 591/15.3.2019 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου  / 
Μπαράκου Ουρανία 

∆/νση 
Καθαριότητας  

00.8251 592/15.3.2019 

Οι υπόλογοι παγίας προκαταβολής οφείλουν όπως κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν το ποσό 
που έλαβαν ως παγία προκαταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο.  
Επίσης στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
    Όλα τα υπόλοιπα  ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη ∆ηµοτικής Αρχής ( 31.8.2019 )  και 
εκδόθηκαν τα παρακάτω γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αριθµός  
Γραµµατίου 
είσπραξης   

Ποσό 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου / Παπαδάτος Γεώργιος  

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

485/9.8.2019 και 
486/9.8.2019 

750,00 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 511/21.8.2019 650,00 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 509/21.8.2019 500,00 
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400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / 
Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆εν έκανε χρήση 
της παγίας  

400,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ ∆εν έκανε χρήση 
της παγίας  

350,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος 

∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

508/21.8.2019 350,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Πυλάρου  / Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 510/21.8.2019 400,00 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / 
Αυγερινού Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 506/21.8.2019 ,  
507/21.8.2019 και 

525/26.8.2019 

800,00 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου  / Μπαράκου Ουρανία 

∆/νση 
Καθαριότητας  

388/17.7.2019  
389/17.7.2019 και 

482/9.8.2019  

1.000,00  

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου   / Λορετζάτου Ελβίρα  

Γραφείο 
Κίνησης 

488/12.8.2019 800,00 

     
    Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση 
λογαριασµού των ως άνω αναφεροµένων Υπαλλήλων   και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση της 
παγίας προκαταβολής έτους  2019  . 

 
O Προϊστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας  

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί είναι έµεσες απευθείας αναθέσεις. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος  και  
Κουρκουµέλης Ηλίας . 
 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Τις 61/2019 απόφαση     της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες συστάθηκε η  πάγια  
προκαταβολή   και ορίστηκαν   οι παραπάνω  διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  
• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής των  ποσών 

    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των Παγίων  Προκαταβολών  του οικ. έτους 2019 (µέχρι  τη λήξη 
∆ηµοτικής Αρχής ( 31.8.2019 )  σύµφωνα µε  την  61/2019 απόφαση     της Οικονοµικής Επιτροπής µε την  
οποία  συστάθηκε    και ορίστηκαν  οι  Υπόλογοι  ∆ιαχειριστές  αυτών . 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  Υπολόγων –∆ιαχειριστών Υπαλλήλων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
αναλυτικά : 
 
 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αριθµός  
Γραµµατίου 
είσπραξης   

Ποσό 
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750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου / Παπαδάτος Γεώργιος  

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

485/9.8.2019 και 
486/9.8.2019 

750,00 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 511/21.8.2019 650,00 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 509/21.8.2019 500,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου 
/ Ποδάρα Αναστασία 

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆εν έκανε χρήση 
της παγίας  

400,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα 

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ ∆εν έκανε χρήση 
της παγίας  

350,00 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος 

∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

508/21.8.2019 350,00 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Πυλάρου  / Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 510/21.8.2019 400,00 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / 
Αυγερινού Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 506/21.8.2019 ,  
507/21.8.2019 και 

525/26.8.2019 

800,00 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου  / Μπαράκου Ουρανία 

∆/νση 
Καθαριότητας  

388/17.7.2019  
389/17.7.2019 και 

482/9.8.2019  

1.000,00  

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. 
Αργοστολίου   / Λορετζάτου Ελβίρα  

Γραφείο 
Κίνησης 

488/12.8.2019 800,00 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   241  / 2019                                                                       Α∆Α: 61ΨΧΩΕ5-3ΡΒ                                                      
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των ∆ηµοτικών και  Τοπικών 
Κοινοτήτων οικ. έτους 2019 σύµφωνα µε την  40/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
                                                                                                                                                                                                                                      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το  
9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των 
∆ηµοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων οικ. έτους 2019 σύµφωνα µε την  40/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από   27-08-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου της 
∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2019 

 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 8  του Ν. 3852/2010 για τις τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες συνιστάται 
παγία προκαταβολή σε βάρος  σχετικού Κωδικού Εξόδων  του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης καθορίζονται ανά 
δηµοτική και τοπική Κοινότητα οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή καθώς και το ύψος αυτής µε 
βάση τον πληθυσµό αυτής. 
   Υπόλογος της πάγιας προκαταβολής είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας. 
   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής  για κάθε ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα  ανάλογα µε τον πληθυσµό της ανέρχεται 
στο ποσό των :  

- € 1.000,00 για τοπικές Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού  
- € 2.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους και  
- € 3.000,00 για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 10.001 και άνω  

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί  το σχετικό χρηµατικό ένταλµα 
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας, όταν αυτή έχει 
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πληθυσµό έως 300 κατοίκους , ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας όταν αυτή έχει πληθυσµό από 302 κατοίκους και άνω 
και ο πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
    Ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής διενεργεί πληρωµές χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές από το ∆ήµαρχο. 
   Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που 
απονέµει ο Ν. 3852/2010 και συγκεκριµένα τα άρθρα 82 και 83 , στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι οποίες 
είναι :  

- ∆απάνες για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων Παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες 

που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών  
- ∆απάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 

χώρων. 
Ως προς τα υπόλοιπα για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης 
(επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 173 του 
Ν. 3463/2006 και οι διατάξεις του άρθρο 35 του Β.∆/τος 17/5-15/6/59. 

      Ο πληθυσµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανέρχεται σε 35.801 (τριάντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιους ένα )  κατοίκους . 
     Στον Κ.Α. Εξόδων 00.8251 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους  2018 έχει εγγραφεί 
πίστωση € 90.000,00 για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2019. 
    Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  απαρτίζεται από :  
- Μία ( 1 ) ∆ηµοτική Κοινότητα µε κατοίκους άνω των 10.001 κατοίκων, ποσό παγίας προκαταβολής € 3.000,00 (τρεις 
χιλιάδες )  
-  Πέντε ( 5 )  ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους, ποσό πάγιας προκαταβολής € 2.000,00 ( δύο 
χιλιάδες ) για την κάθε µία, και  
- Εξήντα  έξι (66 ) Τοπικές Κοινότητες µε ποσό παγίας προκαταβολής € 1.000,00 για την κάθε µία. 
Οι υπόλογοι παγίας προκαταβολής οφείλουν όπως κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν το ποσό που 
έλαβαν ως παγία προκαταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο.  
Επίσης σ το άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 
χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως 
Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις 
και αναλήψεις». 
     Με την αριθµ. 40/13.2.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για τους Προέδρους 
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκδόθηκαν τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα , όπως αναφέρεται  παρακάτω :  

 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

K.A.EΞΟ∆ΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

8251 433/5.3.2019 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

8251 34/5.3.2019 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

8251 435/5.3.2019 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

8251 436/5.3.2019 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

8251 437/5.3.2019 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

8251 438/5.3.2019 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 

8251 439/5.3.2019 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 440/5.3.2019 
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9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

8251 441/5.3.2019 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 
ΡΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 442/5.3.2019 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

1.000,00 
8251 443/5.3.2019 

12 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
1.000,00 

8251 444/5.3.2019 

13 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΕΡΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-

ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 
1.000,00 

8251 445/5.3.2019 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 
8251 446/5.3.2019 

15 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΝΙΩΝ 
ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
1.000,00 

8251 447/5.3.2019 

16 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΣΣΟΥ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 

8251 448/5.3.2019 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

8251 449/5.3.2019 

18 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΕΟΣ 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 

8251 450/5.3.2019 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
1.000,00 

8251 452/5.3.2019 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

8251 453/5.3.2019 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 458/6.3.2019 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 459/6.3.2019 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

8251 460/6.3.2019 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

1.000,00 
8251 461/6.3.2019 

25 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΖΟΛΩΝ 
ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

8251 463/6.3.2019 

26 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΝΑΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ 
1.000,00 

8251 464/6.3.2019 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

8251 465/6.3.2019 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ 
1.000,00 

8251 466/6.3.2019 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 467/6.3.2019 

30 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΥΑΣ 
ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 468/6.3.2019 

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

8251 470/6.3.2019 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

8251 471/6.3.2019 

33 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΘΡΕΑ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 

8251 472/6.3.2019 
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34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

8251 473/6.3.2019 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
8251 474/6.3.2019 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1.000,00 

8251 475/6.3.2019 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

8251 476/6.3.2019 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
1.000,00 

8251 477/6.3.2019 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 478/6.3.2019 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 479/6.3.2019 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

8251 481/6.3.2019 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

8251 483/6.3.2019 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 484/6.3.2019 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
1.000,00 

8251 485/6.3.2019 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
1.000,00 

8251 487/6.3.2019 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

1.000,00 
8251 488/6.3.2019 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 489/6.3.2019 

48 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΥΦΙΟΥ 
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

8251 492/6.3.2019 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 493/6.3.2019 

50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 495/6.3.2019 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

1.000,00 
8251 497/6.3.2019 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 498/6.3.2019 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 499/6.3.2019 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ 

∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
1.000,00 

8251 500/6.3.2019 

55 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1.000,00 

8251 502/6.3.2019 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 504/6.3.2019 

57 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 506/6.3.2019 

58 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΙΦΙΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
1.000,00 

8251 507/6.3.2019 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 
1.000,00 

8251 509/6.3.2019 
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60 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΚΙΝΕΩΣ 
ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 

8251 526/7.3.2019 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 528/7.3.2019 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 529/7.3.2019 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

8251 530/7.3.2019 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

8251 531/7.3.2019 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΣΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 533/7.3.2019 

66 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
1.000,00 

8251 534/7.3.2019 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1.000,00 

8251 535/7.3.2019 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 

8251 537/7.3.2019 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

1.000,00 
8251 538/7.3.2019 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

8251 539/7.3.2019 

                                                                                                    
    Τα ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη της ∆ηµοτικής Αρχής    ( 31/8/2019 ) και εκδόθηκαν τα 
παρακάτω γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  
 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Γραµµατίου 
είσπραξης  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

493/14.8.2019 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

450/2.8.2019 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

523/26.8.2019 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

522/26.8.2019 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

∆εν έκανε χρήση 
της παγίας  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

∆εν έκανε χρήση 
της παγίας 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ 
1.000,00 

357/8.7.2019 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

461/5.8.2019 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

344/8.7.2019 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΘΕΚΛΗΣ 
ΡΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  1.000,00 

467/7.8.2019 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

469/7.8.2019 
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12 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 455/2.8.2019 

13 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΡΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-
ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 

1.000,00 
443/1.8.2019 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 
452/2.8.2019 

15 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΝΙΩΝ 
ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 

491/13.8.2019 

16 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 458/2.8.2019 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

444/1.8.2019 

18 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 466/7.8.2019 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
1.000,00 

457/2.8.2019 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

351/8.7.2019 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

355/8.7.2019 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

356/8.7.2019 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

345/8.7.2019 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

484/9.8.2019 

25 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 359/8.7.2019 

26 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΝΑΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

350/8.7.2019 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

358/8.7.2019 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 

445/1.8.2019 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

∆εν έκανε χρήση 
της παγίας 

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 
498/14.8.2019  

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

497/14.08.2019 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

352/8.7.2019 

33 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΘΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 496/14.8.2019 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

360/8.7.2019 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
453/2.8.2019 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

448/1.8.2019 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

348/8.7.2019 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

502/20.8.2019 
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39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

372/10.7.2019 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

381/15.7.2019 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

454/2.8.2019 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

480/8.8.2019 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

451/2.8.2019 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 

346/8.7.2019 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

505/21.8.2019 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

427/31.7.2019 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

∆εν έκανε χρήση 
της παγίας 

48 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΦΙΟΥ ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 494/14.8.2019 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

379/12.7.2019 

50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

468/7.8.2
019 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

495/14.8.2019 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

489/12.8.2019 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

501/20.8.2019 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 

446/1.8.2019 

55 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 347/8.7.2019 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

472/7.8.2019 

57 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
1.000,00 

462/5.8.2019 

58 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΦΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 362/8.7.2019 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 

459/2.8.2019 

60 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΝΕΩΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 456/2.8.2019 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

447/1.8.2019 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

471/7.8.2019 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

378/12.7.2019 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

524/26.8.2019 

65 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 428/31.7.2019 

66 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1.000,00 361/8.7.2019 
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67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

354/8.7.2019 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 

353/8.7.2019 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

349/8.7.2019 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

470/7.8.2019 

Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση λογαριασµού 
των Προέδρων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση 
της παγίας προκαταβολής έτους  2019  . 

Ο Προϊστάµενος  
Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος  
Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  40/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
2)  την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού της Πάγιας   Προκαταβολής των παραπάνω Υπολόγων 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων για το Οικ. Έτος 2019 (µέχρι  τη λήξη ∆ηµοτικής Αρχής  31.8.2019 )  
σύµφωνα µε την 40/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς » 
2. Απαλλάσσει τους παραπάνω υπολόγους Προέδρους των  ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το οικ. 
Έτος 2019 από τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2019  . 
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                      Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                      
                                                                                                                                     Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                           
                                                                                                                                    Kωνσταντάκης Άγγελος 
                                                                                                                                        Μινέτος ∆ιονύσιος 
Σοφία Γαρµπή  
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 

 


