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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της  25 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  26 η  Ιουλίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  26  η   Ιουλίου   του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    25021/21 -07-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                              ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Ιωάννης  Λυκούδης (ΠΑΡΩΝ από την 203 έως και 217/2016 )                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                          
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                              
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                                
 5.  Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπλ/τικό Μέλος-ΠΑΡΩΝ από την 202 έως και την  214/2016)     
 6. Ανουσάκης Νικόλαος (ΠΑΡΩΝ κατά την έναρξη της Συνεδρίασης )                                                                                                                 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    202  / 2016                                                                    Α∆Α: 7ΤΠ9ΩΕ5-ΧΑΞ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Αναίρεσης επί της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλλονιάς.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα  Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη  το 
1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Αναίρεσης επί της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 24037/ 14-
07-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

Την 12.07.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 57/2016 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η οποία εκδόθηκε επί της µε αριθµό κατάθεσης 40/2013 έφεσης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά των υπαλλήλων αορίστου χρόνου : α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρία Μανέντη, ε) Ρεβέκκα Κοττάκη – Μολφέτα, στ) Νικόλαου 
Πολλάτου, ζ) Χριστόφορου Γαβριελάτου, η) Ιωάννη Βαλλίανου, θ) Ιωάννη Φραγκισκάτου, ι) 
Σπυροδιονυσίου Κοσµετάτου, ια) Γεωργίου Πετεινάτου, ιβ) Ιωάννη Βουργίδη, ιγ) Γερασίµου Παυλάτου, 
ιδ) Συµεών Τζωρτζάτου και ιε) Ευαγγελίας ∆ρακάτου και κατά της µε αριθµό 297/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

Με την ως άνω απόφαση απορρίφθηκε κατ’ ουσία η έφεση του ∆ήµου µας, κατέστη τελεσίδικη 
η µε αριθµό 297/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και υποχρεωθήκαµε να καταβάλλουµε 
στους αντιδίκους νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής τους τα κάτωθι ποσά : α) στον πρώτο το 
χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, β) στον δεύτερο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, γ) στον 
τρίτο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, δ) στον τέταρτο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, ε) 
στην πέµπτη το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στ) στον έκτο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 
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ευρώ, ζ) στον έβδοµο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, η) στον όγδοο το χρηµατικό ποσό των 
3.946,97 ευρώ, θ) στον ένατο το χρηµατικό ποσό των 4.652,58 ευρώ, ι) στον δέκατο το χρηµατικό 
ποσό των 5.058,61 ευρώ, ια) στον ενδέκατο το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, ιβ) στον δωδέκατο 
το χρηµατικό ποσό των 4.472,80 ευρώ, ιγ) στον δέκατο τρίτο το χρηµατικό ποσό των 5.120,60 ευρώ, 
ιδ) στον δέκατο τέταρτο το χρηµατικό ποσό των 3.836,80 ευρώ, ιε) στην δέκατη πέµπτη το χρηµατικό 
ποσό των 4.212,75 ευρώ. Τα ως άνω χρηµατικά ποσά αφορούν σε µισθολογικές µειώσεις που 
υπέστησαν οι µισθοί  των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2010 έως 31.10.2011 λόγω 
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3833/2010, του ν.3845/2010 και του ν. 4002/2011.  

Επιπλέον την ίδια ως άνω ηµεροχρονολογία επιδόθηκε στον ∆ήµο µας πρώτο (Α) εκτελεστό 
απόγραφο της µε αριθµό 297/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

Επειδή µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων. Προκειµένου δε, για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 
µορφής, περιλαµ-βανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 
ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

Επειδή κατά της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 
συντρέχουν βάσιµοι νοµικοί λόγοι για την άσκηση αναίρεσης. 
 Επειδή η συνταγµατικότητα ή µη των διατάξεων των νόµων 3833/2010,του ν.3845/2010 και 
του ν. 4002/2011 δεν έχει κριθεί πάγια µε απόφαση ανώτατου ∆ικαστηρίου, πολύ περισσότερο δε µε 
απόφαση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου που είναι και το κατεξοχήν αρµόδιο σύµφωνα µε το 
άρθρο 100 του Συντάγµατος να άρει την αµφισβήτηση για την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα ή την 
έννοια διατάξεων τυπικού νόµου, αν εκδόθηκαν γι` αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 
για την λήψη απόφασης σχετικά µε την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων 
παρακαλείσθε όπως αποφασίσετε : α) την άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης ενώπιον του 
Αρείου Πάγου από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρία Μανέντη, ε) Ρεβέκκα Κοττάκη – Μολφέτα, στ) Νικόλαου 
Πολλάτου, ζ) Χριστόφορου Γαβριελάτου, η) Ιωάννη Βαλλίανου, θ) Ιωάννη Φραγκισκάτου, ι) 
Σπυροδιονυσίου Κοσµετάτου, ια) Γεωργίου Πετεινάτου, ιβ) Ιωάννη Βουργίδη, ιγ) Γερασίµου Παυλάτου, 
ιδ) Συµεών Τζωρτζάτου και ιε) Ευαγγελίας ∆ρακάτου και κατά της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας χορηγώντας σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα στην επί 
παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου όπως 
παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν οριστεί δικάσιµος ή σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο 
προκείµενου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της κατατεθείσας αίτησης 
αναίρεσης. 
   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι διεκδικούν τα χρήµατα που δικαιούνται 
και τους τα  περιέκοψε ο ∆ήµος εφαρµόζοντας τις πολιτικές  των  κυβερνήσεων των µνηµονίων 
εκφράζει την άποψη ότι ο ∆ήµος δεν πρέπει να ασκήσει  αναίρεση αλλά να πληρωθούν οι εργαζόµενοι 
τα χρήµατα σύµφωνα µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  και για τον λόγο 
αυτό καταψηφίζει  την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κωνσταντάκης 
Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI 
 
Α) Την άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, 
δ) Μαρία Μανέντη, ε) Ρεβέκκα Κοττάκη – Μολφέτα, στ) Νικόλαου Πολλάτου, ζ) Χριστόφορου 
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Γαβριελάτου, η) Ιωάννη Βαλλίανου, θ) Ιωάννη Φραγκισκάτου, ι) Σπυροδιονυσίου Κοσµετάτου, ια) 
Γεωργίου Πετεινάτου, ιβ) Ιωάννη Βουργίδη, ιγ) Γερασίµου Παυλάτου, ιδ) Συµεών Τζωρτζάτου και ιε) 
Ευαγγελίας ∆ρακάτου και κατά της µε αριθµό 57/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
Β) Χορηγεί  σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου όπως παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν οριστεί 
δικάσιµος ή σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο προκείµενου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά την συζήτηση της κατατεθείσας αίτησης αναίρεσης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   203   / 2016                                                                    Α∆Α: 75Ζ4ΩΕ5-ΡΓΓ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 894/18-07-2016 απόφασης ∆ηµάρχου. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
δίνει τον λόγο  στην Ειδική Συνεργάτη  του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα  Μαρκέτου  η οποία  
εισηγούµενη  2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση της 894/18-07-2016 απόφασης 
∆ηµάρχου.»θέτει  υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 24443/18.07.2016 έγγραφο της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
Την 15.04.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 24.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 

10/13.04.2016 διεκδικητική αγωγή της κας. Τροµπέτα Μαρίας – Αγγελικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου κατά ηµών και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
µε την οποία ζητά : α) να αναγνωρισθεί κυρία, νοµέας και κάτοχος των αναφερόµενων σε αυτή 
επίδικων τµηµάτων εντός των οποίων ευρίσκονται εγκαταστάσεις ύδρευσης (γεωτρήσεις και 
υδραγωγείο) τα οποία εµφαίνονται στο από 19.02.2016 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου 
µηχανικού Νίκου Χ. Μαρκάτου και ειδικότερα του τµήµατος 1α που βρίσκεται εντός του 
περιγραφόµενου σε αυτή αγροτεµαχίου 1 (θέση «Κουλουµάκι»)  και έχει επιφάνεια 621,82 τ.µ., όπως 
αυτό εµφαίνεται µε ροζ επισήµανση  στο συνηµµένο στην εν λόγω αγωγή ως άνω τοπογραφικό 
διάγραµµα µε τα στοιχεία Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4- ….Ζ15 και Ζ1 καθώς και του τµήµατος 2α που βρίσκεται εντός 
του αγροτεµαχίου 2 (θέση «Θιακάτα») και έχει επιφάνεια 315,36 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται µε ροζ 
επισήµανση στο συνηµµένο στην εν λόγω αγωγή ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία Ε1-
Ε2-Ε3-Ε4-……Ε14 και Ε1, τα οποία ευρίσκονται εντός της κτηµατικής περιφέρειας της Τοπικής 
Κοινότητας Μονοπολάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας, να υποχρεωυθούµε να της αποδώσουµε την νοµή και κατοχή των ως άνω 
επίδικων τµηµάτων 1α και 2α, να υποχρεωθούµε να της καταβάλουµε το χρηµατικό ποσό των 10.000 
ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που έχει υποστεί συνέπεια της παράνοµης και 
υπαίτιας συµπεριφοράς του ∆ήµου, η οποία συνίσταται στην παρά τη θέληση της αντιποίηση της 
νοµής των ως άνω τµηµάτων 1α και 2α και µάλιστα νοµιµότοκα από την επόµενη επίδοσης της αγωγής 
της και µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.  

Επί της ως άνω αγωγής της αντιδίκου ο ∆ήµος µας, πρέπει σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις 
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
µέχρι και την 22.07.2016 ενώ η δικάσιµος για την συζήτηση της ως άνω αγωγής θα προσδιοριστεί µε 
πράξη του αρµόδιου ∆ικαστηρίου σε µεταγενέστερο χρόνο. 

Επειδή πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης έχει η Ειδική Συνεργάτης ∆ηµάρχου 
δικηγόρος Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου, η οποία στην εν λόγω υπόθεση θα εκπροσωπήσει και την 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Επειδή στην εν λόγω υπόθεση  τα συµφέροντα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι κοινά και δεν 
συγκρούονται µε τα συµφέρονται της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

Επειδή µε την κατάθεση των προτάσεων του ∆ήµου θα πρέπει να επισυναφθούν ένορκες 
βεβαιώσεις µαρτύρων προς απόδειξη των ισχυρισµών µας και επιπλέον µέχρι και την Παρασκευή 
22.07.2016 όπως ενηµερωθήκαµε από την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής δεν εχει 
προγραµµατιστεί συνεδρίαση του ως άνω οργάνου, παρακαλείσθε ασκώντας την αρµοδιότητα που 
σας δίνεται στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 όπως ορίσετε την δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Ιωάννα 
Μαρκέτου παρέχοντας εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου κατά την εκδίκαση της από 24.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 
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10/2016 αγωγής της κας. Μαρίας – Αγγελικής Τροµπέτα κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις 
απαραίτητες εκ του νόµου ενέργειες (κατάθεση προτάσεις, κλήση µαρτύρων, παράσταση κ.λ.π) µέχρι 
την έκδοση οριστικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου.   

Η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από την ανωτέρω δικηγόρο δεν θα επιβαρύνει τον 
∆ήµο µας καθώς η ανωτέρω θα εκδώσει γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κοινό και 
για τα δύο νοµικά πρόσωπα που εκπροσωπεί ήτοι την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς και τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, το οποίο θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου η 
∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 

 
Στην συνέχεια η κ. Μαρκέτου ενηµερώνει ότι επειδή δεν συνεδρίασε έγκαιρα η Οικονοµική 

Επιτροπή για να συζητηθεί το εν λόγω θέµα , ο  κ. ∆ήµαρχος εξέδωσε την 894/2016 σχετική απόφαση 
σύµφωνα µε την οποία ορίζει την ίδια  και της χορηγεί  την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου της 
από 24.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 10/2016 αγωγής της κας. Μαρίας – Αγγελικής Τροµπέτα 
κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες εκ του νόµου ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, 
κλήση µαρτύρων, παράσταση κ.λ.π) µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο 
Αργοστολίου . 

Ζητείται η έγκριση της  894/2016 απόφασης του κ. ∆ηµάρχου.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι έφόσον η κ. Τροµπέτα πληρώνει µειωµένα τέλη ύδρευσης 
αναγνωρίζεται από τον ∆ήµο  ιδιοκτήτρια του ακινήτου , προσθέτει ότι δεν ‘έπρεπε να προσφύγει ο 
∆ήµος σε ένδικα µέσα πριν καλέσει σε διάλογο την  δηµότη και γιαυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  894/2016 απόφαση κ. ∆ηµάρχου 
την µε αριθµ. πρωτ. 24443/18-07-2016 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει  στο σύνολό της την  894/18-07-2016 απόφασης ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία 
ορίζει την ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου και της χορηγεί  την εντολή και πληρεξουσιότητα 
όπως εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου της από 24.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 10/2016 αγωγής της κας. Μαρίας – 
Αγγελικής Τροµπέτα κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες εκ του νόµου ενέργειες 
(κατάθεση προτάσεων, κλήση µαρτύρων, παράσταση κ.λ.π) µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
από το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου.   
Η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από την ανωτέρω δικηγόρο δεν θα επιβαρύνει τον ∆ήµο µας 
καθώς η ανωτέρω θα εκδώσει γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήµων κοινό και για τα δύο 
νοµικά πρόσωπα που εκπροσωπεί ήτοι την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, το οποίο θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   204  / 2016                                                               Α∆Α: 7 Α0ΚΩΕ5-Α7Ψ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 3ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού  Πρόχειρου  Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, 
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∆Ε Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής από  12-07-2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει την 
Οικονοµική Επιτροπή το  µε αρίθµ. πρωτ. 23635/12-07-2016   Πρακτικό της Επιτροπής  για τον εν 
λόγω διαγωνισµό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αργοστόλι: 12.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                Aριθ.Πρωτ.: 23635 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 
για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 

Σήµερα 12.07.2016 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε , κατόπιν της αριθ. 23564/11-07-2016 
γραπτή Πρόσκληση του Aναπληρωτή Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς 

(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας υποψήφιος ανάδοχος για το 
διαγωνισµό «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε 
Αργοστολίου» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή , έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 856/22593/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» [ Α∆ΑΜ:16PROC004707063] 
β)την αριθ. 22607/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
[A∆Α:ΩΨΞΚΩΕ5-ΛΟ3], 

γ)την αριθ. 180/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α:Ω8Ι2ΩΕ5-5ΡΓ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 
α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
β)Την επανάληψη του διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» στον αυτό τόπο και ώρα, την Τρίτη 19/07/2016 
σύµφωνα µε την αριθ. 180/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου»)στην οποία είχε 
προβλεφθεί η επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού την Τρίτη 19/07/2016 ,στον αυτό τόπο και ώρα, 
εφόσον ο αρχικός διαγωνισµός απέβαινε άγονος, 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 12/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:16 π.µ., το οποίο 
αφού υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος __________ 
3. Ελευθεράτου Αικατερίνη ______________ 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για 
την Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου και  την 
κήρυξη  του ∆ιαγωνισµού  ΑΓΟΝΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι πιστώσεις που έχει προγραµµατίσει ο ∆ήµος για την 
κατασκευή παιδικών χαρών είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες δηλώνει ότι 
ψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος 
Γεράσιµος – Λυκούδης Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   201 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 606/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) το  µε αρίθµ. πρωτ. 23635/12-07-2016   Πρακτικό της Επιτροπής  
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το  µε αρίθµ. πρωτ. 23635/12-07-2016   Πρακτικό της Επιτροπής  του Πρόχειρου 
διαγωνισµού , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική προµήθεια οργάνων 
παιδικής Χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου. 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον ∆ιαγωνισµό για την   «Προµήθεια οργάνων παιδικής Χαράς για το ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου». 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    205 / 2016                                                          Α∆Α: 6Π7ΑΩΕ5-ΤΒΒ             
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού του Επαναληπτικού  Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την 
«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 3ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού του Επαναληπτικού  Πρόχειρου  
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 25296/ 25-07-2016 
διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα 
µε το οποίο διαβιβάζει την Οικονοµική Επιτροπή το  µε αρίθµ. πρωτ. 24647/19-07-2016   Πρακτικό της 
Επιτροπής  για τον εν λόγω διαγωνισµό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αργοστόλι: 19.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                            Aριθ.Πρωτ.: 24647 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 

Σήµερα 19.07.2016 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε , κατόπιν της αριθ. 24450/18-07-2016 
γραπτής Πρόσκλησης του Aναπληρωτή Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς 

(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» για την κάλυψη αναγκών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχουν 
πρωτοκολληθεί δύο (2) προσφορές και αναλυτικά ως εξής:, 

α)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος 
:OCTOPUS), της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ.:24382/18-07-2016 και 

β) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», της οποίας η 
προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ.:24442/18-07-2016 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και αφού έλαβε υπόψη της : 
α)την αριθ. 856/22593/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» [ Α∆ΑΜ:16PROC004707063] 
β)την αριθ. 22607/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
[A∆Α:ΩΨΞΚΩΕ5-ΛΟ3], 

γ)την αριθ. 180/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α:Ω8Ι2ΩΕ5-5ΡΓ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 

δ) το αριθ.23635/12-07-2016 Πρακτικό της για τον διαγωνισµό για την Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου, 

προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των δύο(2) 
παραπάνω αναφεροµένων εταιρειών , µε τη σειρά που πρωτοκολλήθηκαν οι προσφορές τους , και 
ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας«ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος :OCTOPUS)και αφού τα έλεγξαν και τα 
µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. 856/22593/04-07-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 200480 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 162,16€, 
β)αντίγραφο ποινικού µητρώου 
γ)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
δ)βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ), 
ε)αριθ. 24138/15-7-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και 

δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 και ‘ότι δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, 

θ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται εκτός από τα σηµεία που έρχονται σε αντίθεση µε όσα 
ορίζονται από τη σειρά προτύπων ΕΝ7716 και ότι όλα τα προσφερόµενα είδη κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα ασφαλείας και είναι, πιστοποιηµένα κατά αυτά. Σηµειώνεται ότι 
σειρά προτύπων ΕΝ 7716 δεν υφίσταται. 

ι)∆ήλωση µε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, 
ια)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά της εταιρείας ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία 

(«ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»)για τέσσερις(4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού 

ιβ) ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρας 
Μπουδούρογλου-Ιωαννίδου, αντί των οριζοµένων στο άρθρο 3 της αριθ. 856/22593/04-07-2016 
διακήρυξης, ήτοι: 1ον)απόσπασµα ποινικού µητρώου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, και το 
οποίο θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και 2ον) 
πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
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πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία που θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, 

ιγ)φυλλάδια της τεχνικής προσφοράς, 
ιδ) κλειστό φάκελο µε την Οικονοµική προσφορά, 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 856/22593/04-07-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 359/7034636 Εγγυητική Επιστολή της Ε.Τ.Ε. ποσού 162,16€, 
β)αντίγραφο ποινικού µητρώου 
γ)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
δ)βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας(ΙΚΑ , ΟΑΕΕ & ΤΣΜΕ∆Ε), 
ε)αριθ70/08-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
στ)αριθ.. 3545/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν εκκρεµεί αίτηση 

πτώχευσης εις βάρος της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ζ) αριθ.. 3544/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν τελούσε υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούσε υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

η) αριθ.. 3547/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
κοινής ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
αναγκαστικής εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση κατά της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

θ) αριθ.. 3546/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό ανάλογη διαδικασία η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

ι) ι)∆ήλωση µε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, 
ια)καταστατικό της εταιρείας  
ιβ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη είναι απολύτως 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν και τα υλικά κατασκευής, 

ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και 
δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

ιδ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, 

ιε) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

ιστ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, 

ιζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη, 

ιη) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά της εταιρείας ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»)για τέσσερις(4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, 

ιθ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα(90) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας, 

κ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 1ον)στην προµήθεια των οργάνων περιλαµβάνεται και η υποχρέωση 
της συνεχούς παρουσίας και εργασίας Τεχνικού Υπαλλήλου του αναδόχου, ειδικού στην τοποθέτηση 
όλου του υπό προµήθεια εξοπλισµού ο οποίος θα κατευθύνει τις εργασίες συνεργείου του ∆ήµου και 
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θα βεβαιώσει την ορθή τοποθέτησή του, ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού, πλήρους και έτοιµου 
προς χρήση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 2ον ότι) η κατασκευάστρια εταιρεία δεσµεύεται 
ότι θα συνεχίσει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του 
παιδότοπου στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης και 3ον) ότι ο εγκαταστάτης και συντηρητής των 
οργάνων είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προµηθεύει τα επί µέρους γνήσια 
ανταλλακτικά, ώστε ο παιδότοπος να συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύµφωνα µε την 
Υ.Α. 28492/18.5.2009 όπως ισχύει, 

κα)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 1ον)όλα τα όργανα θα φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική 
πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται σαφώς ο κωδικός του οργάνου, η πιστοποίησή του και η 
προτεινόµενη από τον κατασκευαστή συνιστώµενη ηλικία του χρήστη και 2ον) ότι όλα τα όργανα θα 
συνοδεύονται από εγχειρίδιο µε αναλυτικά σχέδια συναρµολόγησής του(µε αναγραφή κωδικών 
τουλάχιστον στα βασικά του τµήµατα) και δελτίο ενδεδειγµένης συντήρησης από τον κατασκευαστή και 
3ον)ότι όλα τα όργανα και ο εξοπλισµός(πλην της κόλλας)συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον δύο(2) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος και 4ον) ότι τα 
όργανα συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του οργάνου για 
επιµέρους στοιχεία του οργάνου µε το υλικό του, 

κβ) φυλλάδια της τεχνικής προσφοράς 
κγ) κλειστό φάκελο µε την Οικονοµική προσφορά, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :α) την αριθ. 856/22593/04-07-2016 

απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» και την µε αριθ. 201/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 
26/2016 Μελέτη για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε 
Αργοστολίου» , β)τις διατάξεις του Ν.2286/95, γ)τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, δ)τις παραπάνω 
αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, 

Προχώρησε οµόφωνα, στον αποκλεισµό από τη συνέχεια του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος 
Τεχνικών Προσφορών), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», για τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν, ήτοι: α)διότι η εν λόγω εταιρεία αντί των οριζοµένων στο άρθρο 3 της 
αριθ. 856/22593/04-07-2016 διακήρυξης(1ον)απόσπασµα ποινικού µητρώου , από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, και το οποίο θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού και 2ον) πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία που θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού)κατέθεσε ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, 
Αλεξάνδρας Μπουδούρογλου-Ιωαννίδου, και β) διότι η αναφερόµενη, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
σειρά προτύπων ΕΝ 7716 δεν υφίσταται. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»), την οποία αφού έλεγξε και µονόγραψε, 
βρέθηκε πλήρης και σύµφωνη µε την µε αριθ. 856/22593/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε 
Αργοστολίου», 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο 
άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε , διεπίστωσε ότι 
προσέφερε ότι προσέφερε το ποσό των 7.864,60€(χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 
9.752,10€(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 3,0020% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
της Μελέτης, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 856/22593/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 

παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» [ Α∆ΑΜ:16PROC004707063] 



 895 

β)την αριθ. 22607/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
[A∆Α:ΩΨΞΚΩΕ5-ΛΟ3], 

γ)την αριθ. 180/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α:Ω8Ι2ΩΕ5-5ΡΓ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 

δ) το αριθ.23635/12-07-2016 Πρακτικό της για τον διαγωνισµό για την Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου, 

ε)την αριθ. 201/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 
οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 26/2016 Μελέτη για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» , 

στ) την αριθ. 24382/18-07-2016 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος :OCTOPUS) και την αριθ. 24442/18-07-2016 προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

ζ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, 
η) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
θ) τον ανταγωνισµό ο οποίος αναπτύχθηκε, 
ι)το γεγονός ότι ο αρχικός(1ος) διαγωνισµός την 12/07/2016 απέβη άγονος, 
ια) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το 

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» , και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος 
, εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 

 
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-
Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»η οποία προσέφερε έκπτωση 3,0020% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 7.864,60€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 9.752,10 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 19/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:46 π.µ., το οποίο 
αφού υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος __________ 
 
3. Ελευθεράτου Αικατερίνη ______________ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του 
Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  για την Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου και την ανάδειξη µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία 
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»η οποία προσέφερε έκπτωση 3,0020% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 7.864,60€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 9.752,10 € . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι πιστώσεις που έχει προγραµµατίσει ο ∆ήµος για την 
κατασκευή παιδικών χαρών είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες δηλώνει ότι 
ψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος 
Γεράσιµος – Λυκούδης Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                               
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   201 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 180/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης. 
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4) το  µε αρίθµ. πρωτ. 24647/19-07-2016   Πρακτικό της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού και  
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το  µε αρίθµ. πρωτ. 24647/19-07-2016   Πρακτικό της Επιτροπής  του Πρόχειρου 
Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συνολική 
προµήθεια οργάνων παιδικής Χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων ∆.Ε Αργοστολίου. 

2. Κηρύσσει µειοδότη για την προµήθεια «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό 
Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»η οποία προσέφερε έκπτωση 3,0020% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 7.864,60€ και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 9.752,10 €. 

3. Μετά τον κατά τον Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης αποστέλλεται στον µειοδότη σχετική 
ανακοίνωση και υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   206  / 2016                                            Α∆Α: 65ΜΘΩΕ5-ΦΟΚ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»                                       
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 4ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού του Πρόχειρου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» έθεσε υπόψη της Επιτροπής από 12-07-
2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου 
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 23664/12-07-2016 Πρακτικό για το 
εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αργοστόλι: 12.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                    Aριθ.Πρωτ.: 23664 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

Σήµερα 12.07.2016 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε , κατόπιν της αριθ. 23564/11-07-2016 
γραπτή Πρόσκληση του Aναπληρωτή Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς 

(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης». 
Τις 12:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 

του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Σταύρο Παπαδάτο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το 
πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει 
πρωτοκολληθεί καµία προσφορά , 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας υποψήφιος ανάδοχος για το 
διαγωνισµό «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή , έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 857/22594/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» [ Α∆ΑΜ:16PROC004707904] 
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β)την αριθ. 22607/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
[A∆Α:ΨΕΡ1ΩΕ5-ΘΙΤ], 

γ)την αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α:7162ΩΕ5-8ΒΒ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 
α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 

παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
β) β)Την επανάληψη του διαγωνισµού για την ««Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 

παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» στον αυτό τόπο και ώρα, την Τρίτη 19/07/2016 
σύµφωνα µε την αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»)στην οποία είχε προβλεφθεί η 
επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού την Τρίτη 19/07/2016 ,στον αυτό τόπο και ώρα, εφόσον ο 
αρχικός διαγωνισµός απέβαινε άγονος, 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 12/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:13 µ.µ., το οποίο 
αφού υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος __________ 
3. Ελευθεράτου Αικατερίνη ______________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµών  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης  
και την κήρυξή του ∆ιαγωνισµού  ΑΓΟΝΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι πιστώσεις που έχει προγραµµατίσει ο ∆ήµος για την 
κατασκευή παιδικών χαρών είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες δηλώνει ότι 
ψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   202 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. 23664/12-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 23664/12-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµών  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης  
. 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµών  
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης  . 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   207  / 2016                                                        Α∆Α: ΨΩΚ5ΩΕ5-ΙΚΘ          
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Πρόχειρου  Μειοδοτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 



 898 

                                          
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 4ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού του Πρόχειρου  Μειοδοτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 25296/25-07-2016 διαβιβαστικό του αναπληρωτή Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε 
αρίθµ. πρωτ, 24648/19-07-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αργοστόλι: 19.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                              Aριθ.Πρωτ.: 24648 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

Σήµερα 19.07.2016 ηµέρα Tρίτη και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε , κατόπιν της αριθ. 24450/18-07-2016 
γραπτή Πρόσκληση του Aναπληρωτή Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς 

(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «Προµήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης». 
Τις 12:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 

του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε του ανακοίνωσε ότι 
έχουν πρωτοκολληθεί δύο (2) προσφορές και αναλυτικά ως εξής:, 

α)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος 
:OCTOPUS), της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ.:24383/18-07-2016 και 

β) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», της οποίας η 
προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ.:24443/18-07-2016 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και αφού έλαβε υπόψη της : 
α)την αριθ. 857/22594/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» [ Α∆ΑΜ:16PROC004707904] 
β)την αριθ. 22608/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
[A∆Α:ΨΕΡ1ΩΕ5-ΘΙΤ], 

γ)την αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α:7162ΩΕ5-8ΒΒ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

δ) το αριθ.23664/12-07-2016 Πρακτικό της για τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 

προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των δύο(2) 
παραπάνω αναφεροµένων εταιρειών , µε τη σειρά που πρωτοκολλήθηκαν οι προσφορές τους , και 
ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας«ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος :OCTOPUS)και αφού τα έλεγξαν και τα 
µονόγραψαν, βάσει της µε αριθ. 857/22594/04-07-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 200481 Εγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 464,92€, 
β)αντίγραφο ποινικού µητρώου 
γ)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
δ)βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ), 
ε)αριθ. 24138/15-7-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
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στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και 
δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 και ‘ότι δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, 

θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται εκτός από τα σηµεία που έρχονται σε αντίθεση µε όσα 
ορίζονται από τη σειρά προτύπων ΕΝ7716 και ότι όλα τα προσφερόµενα είδη κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα ασφαλείας και είναι, πιστοποιηµένα κατά αυτά. Σηµειώνεται ότι 
σειρά προτύπων ΕΝ 7716 δεν υφίσταται 

ι)∆ήλωση µε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, 
ια)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά της εταιρείας ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία 

(«ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»)για τέσσερις(4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού 

ιβ) ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρας 
Μπουδούρογλου-Ιωαννίδου, αντί των οριζοµένων στο άρθρο 3 της αριθ. 857/22594/04-07-2016 
διακήρυξης, ήτοι: 1ον)απόσπασµα ποινικού µητρώου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, και το 
οποίο θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και 2ον) 
πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία που θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, 

ιγ)φυλλάδια της τεχνικής προσφοράς, 
ιδ) κλειστό φάκελο µε την Οικονοµική προσφορά, 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας 

«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν 
πλήρη βάσει της µε αριθ. 857/22594/04-07-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)αριθµ. Νο 359/7034644 Εγγυητική Επιστολή της Ε.Τ.Ε. ποσού 464,92€, 
β)αντίγραφο ποινικού µητρώου 
γ)βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
δ)βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας(ΙΚΑ , ΟΑΕΕ & ΤΣΜΕ∆Ε), 
ε)αριθ. 70/08-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
στ)αριθ.. 3545/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν εκκρεµεί αίτηση 

πτώχευσης εις βάρος της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
ζ) αριθ.. 3544/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν τελούσε υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούσε υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

η) αριθ.. 3547/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
κοινής ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
αναγκαστικής εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση κατά της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

θ) αριθ.. 3546/2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό ανάλογη διαδικασία η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

ι) ∆ήλωση µε τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, 
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ια)καταστατικό της εταιρείας  
ιβ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη είναι απολύτως 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν και τα υλικά κατασκευής, 

ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος και 
δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., 

ιδ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, 

ιε) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

ιστ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, 

ιζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και των 
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη, 

ιη) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά της εταιρείας ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»)για τέσσερις(4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, 

ιθ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα(90) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας, 

κ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 1ον)στην προµήθεια των οργάνων περιλαµβάνεται και η υποχρέωση 
της συνεχούς παρουσίας και εργασίας Τεχνικού Υπαλλήλου του αναδόχου, ειδικού στην τοποθέτηση 
όλου του υπό προµήθεια εξοπλισµού ο οποίος θα κατευθύνει τις εργασίες συνεργείου του ∆ήµου και 
θα βεβαιώσει την ορθή τοποθέτησή του, ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού, πλήρους και έτοιµου 
προς χρήση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 2ον ότι) η κατασκευάστρια εταιρεία δεσµεύεται 
ότι θα συνεχίσει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του 
παιδότοπου στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης και 3ον) ότι ο εγκαταστάτης και συντηρητής των 
οργάνων είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προµηθεύει τα επί µέρους γνήσια 
ανταλλακτικά, ώστε ο παιδότοπος να συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύµφωνα µε την 
Υ.Α. 28492/18.5.2009 όπως ισχύει, 

κα)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 1ον)όλα τα όργανα θα φέρουν σε εµφανές σηµείο ενηµερωτική 
πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται σαφώς ο κωδικός του οργάνου, η πιστοποίησή του και η 
προτεινόµενη από τον κατασκευαστή συνιστώµενη ηλικία του χρήστη και 2ον) ότι όλα τα όργανα θα 
συνοδεύονται από εγχειρίδιο µε αναλυτικά σχέδια συναρµολόγησής του(µε αναγραφή κωδικών 
τουλάχιστον στα βασικά του τµήµατα) και δελτίο ενδεδειγµένης συντήρησης από τον κατασκευαστή και 
3ον)ότι όλα τα όργανα και ο εξοπλισµός(πλην της κόλλας)συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον δύο(2) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος και 4ον) ότι τα 
όργανα συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του οργάνου για 
επιµέρους στοιχεία του οργάνου µε το υλικό του, 

κβ) φυλλάδια της τεχνικής προσφοράς 
κγ) κλειστό φάκελο µε την Οικονοµική προσφορά, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :α) την αριθ. 857/22594/04-07-2016 

απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»και την µε αριθ. 202/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 27/2016 Μελέτη για 
την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» , β)τις 
διατάξεις του Ν.2286/95, γ)τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, δ)τις παραπάνω αναφερόµενες κατατεθείσες 
προσφορές, 

Προχώρησε οµόφωνα, στον αποκλεισµό από τη συνέχεια του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος 
Τεχνικών Προσφορών), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», για τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν, ήτοι: α)διότι η εν λόγω εταιρεία αντί των οριζοµένων στο άρθρο 3 της 
αριθ. 856/22593/04-07-2016 διακήρυξης(1ον)απόσπασµα ποινικού µητρώου , από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, και το οποίο θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού και 2ον) πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία που θα είχε εκδοθεί το πολύ τρεις(3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού)κατέθεσε ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, 
Αλεξάνδρας Μπουδούρογλου-Ιωαννίδου, και β) διότι η αναφερόµενη, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
σειρά προτύπων ΕΝ 7716 δεν υφίσταται. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»), την οποία αφού έλεγξε και µονόγραψε, 
βρέθηκε πλήρης και σύµφωνη µε την µε αριθ. 876/22594/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς για «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης»,Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο 
άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε , διεπίστωσε ότι 
προσέφερε το ποσό των 22.548,80€(χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 27.960,51€(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 2,9992% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 857/22594/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» [Α∆ΑΜ:16PROC004707904] 
β)την αριθ. 22607/04-07-2016 Περίληψη διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων, ∆Ε Αργοστολίου» 
[A∆Α:ΨΕΡ1ΩΕ5-ΘΙΤ], 

γ)την αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: 7162ΩΕ5-8ΒΒ) για την 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  

δ) το αριθ.23664/12-07-2016 Πρακτικό της για τον διαγωνισµό για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  

ε)την αριθ. 202/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 
οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 27/2016 Μελέτη για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» , 

στ) την αριθ. 24383/18-07-2016 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»(διακριτικός τίτλος :OCTOPUS) και την αριθ. 24443/18-07-2016 προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

ζ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95, 
η) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
θ) τον ανταγωνισµό ο οποίος αναπτύχθηκε, 
ι)το γεγονός ότι ο αρχικός(1ος) διαγωνισµός την 12/07/2016 απέβη άγονος, 
ια) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 

παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» , και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , 
εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
                                                                    Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών 
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»η οποία προσέφερε έκπτωση 2,9992% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 22.548,80€ και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 27.960,51€ 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 19/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:36 µ.µ., το οποίο 
αφού υπογράφηκε από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος __________ 
3. Ελευθεράτου Αικατερίνη ______________ 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του 
Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού  για την Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµών  παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης» και την ανάδειξη µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία 
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»η οποία προσέφερε έκπτωση 2,9992% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 22.548,80 €  και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 27.960,51 €. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι πιστώσεις που έχει προγραµµατίσει ο ∆ήµος για την 
κατασκευή παιδικών χαρών είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες δηλώνει ότι 
ψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   202 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. 24648/19-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. 24648/19-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του 
Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµών  παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης  . 
2.Ανακηρύσσει  µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» η οποία προσέφερε έκπτωση 2,9992% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 22.548,80 
€  και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 27.960,51 €.  
3. Μετά τον κατά τον Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης αποστέλλεται στον µειοδότη 

σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική 
συµµετοχής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     208  / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΓ4ΩΩΕ5-9ΟΜ   
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 
Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 25122/22-07-2016 διαβιβαστικό του κ. ∆ηµάρχου Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το µε αρίθµ. πρωτ. 25121/22-07-2016 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού 
Κλιµακίου Ληξουρίου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   

    
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  25121 
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Στο Αργοστόλι , σήµερα την    22ην  Ιουλίου  του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα  09.30 π.µ. 
συνήλθε σύµφωνα µε την αριθ. 24701/2016  πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τη συζήτηση του θέµατος  διενέργειας  µειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι, όπως ορίζεται στην 
αρ. 13768/2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Αλέξανδρος  Παρίσης  (Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή               (Μέλος) 
3)    Παναγής Κοκκόλης      (Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου     (Γραµµατέας) 

H Eπιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών διαπίστωσε τα εξής: Σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης διενέργειας φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι, οι οποίοι καταρτίσθηκαν µε την αρ. 119/2016 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο α΄ στάδιο της δηµοπρασίας έπρεπε οι ενδιαφερόµενοι 
εντός δέκα (10) ηµερών (ήτοι µέχρι 9-5-2016) από τη δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης (28-4-
2016) να υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να γίνει η αξιολόγηση των 
προσφεροµένων ακινήτων προκειµένου να ακολουθήσει το β΄ στάδιο της διαδικασίας.  

Αφού παρήλθε η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε καµία 
πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη  διαδικασία εκµίσθωσης  
ακινήτου για τη στέγαση Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι και για το λόγο αυτό  ο  µειοδοτικός 
διαγωνισµός  κηρύσσεται ΑΓΟΝΟΣ. 

Το  πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση και δικές της 
ενέργειες. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.                                          
  Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα µέλη                                                                    
  T.   ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ.  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω 
διαγωνισµού. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει  ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να σηκώσει άλλα βάρη εκτός από το 
Λιµεναρχείο , Πυροσβεστική Υπηρεσία Εφορία κ.λ.π. που ήδη έχει αναλάβει επισηµαίνει ότι  αυτή την 
δαπάνη  πρέπει να την αναλάβει το Κράτος και να καταβάλει το µίσθωµα από τα χρήµατα που 
εισπράττει από τον λαό. ‘Συµπληρώνει επίσης ότι συµφωνεί  µε την αναγκαιότητα της εκµίσθωσης του 
ακινήτου ,διαφωνεί   όµως µε την όλη διαδικασία , να αναλάβει  δηλαδή και αυτή  την δαπάνη ο ∆ήµος 
και όχι το Κράτος και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                  
   Tα   άρθρα     72  & 94  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2612/1998 
- Τον Ν 3463/2006  
- Το Π.∆ 270/1981 
- Την µε αριθ. 55/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
-την 119/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης. 
Το µε αρίθµ. πρωτ. 25121/22-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την εισήγηση της 
Προέδρου :  
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του µε αρίθµ. πρωτ. 25121/22-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  

     για την εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι. 
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      2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του 
Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   209  / 2016                                                                Α∆Α: 7Ζ5ΩΕ5-Ρ8Π 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ   του πρόχειρου διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 6 ο θέµα 
ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής   του πρόχειρου διαγωνισµού  για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
θέτει υπόψη της Οικονοµικής  Επιτροπής το  µε αρίθµ. πρωτ. 24890 /20-07-2016 διαβιβαστικό του 
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στην Επιτροπή το µε αρίθµ. πρωτ. 24451/20-07-2016 
Πρακτικό για την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αργοστόλι: 20.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             Aριθ.Πρωτ.: 24451 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Σήµερα 20.07.2016 ηµέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που 
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν της αριθ. 24451/18-
07-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.Κουστουµπάρδη, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κων/νος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
Η Επιτροπή συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 24451/18-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου, σε κλειστή 
συνεδρίαση, µε θέµα την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Σε συνέχεια της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής :  
α)έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τους υποφακέλους των Οικονοµικών προσφορών 

των αριθ. 1610/18-01-2016 & 1613/18-01-2016 προσφορών των εταιρειών ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(διακριτικός τίτλος: OCTOPUS) και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(διακριτικός 
τίτλος: GYMPARK)αντιστοίχως 

β) έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής ότι µε το αριθ. 23752/12-07-2016 έγγραφό του 
ζήτησε από τις δύο(2) παραπάνω αναφερόµενες συµµετέχουσες εταιρείες να αποστείλουν Υ.∆. στην 
οποία να βεβαιώνουν ότι παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των οικονοµικών προσφορών τους κατά 
ενενήντα(90) ηµέρες, και τις οποίες Υ.∆. έθεσε εις γνώση των µελών της Επιτροπής, 
γ) έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής ότι µε το αριθ. 23910/13-07-2016 έγγραφό του ενηµέρωσε 
τις δύο(2) παραπάνω αναφερόµενες συµµετέχουσες εταιρείες για τον τόπο, χρόνο και ώρα 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών τους για τον ∆ιαγωνισµό , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
α)την αριθ1155/49716/28-12-2015 Απόφαση ∆ηµα΄ρχου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κτριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή 

β)την αριθ. 404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(Κατάρτιση Όρων), 

γ)την αριθ. 1/2015 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

δ)τις αριθ. 1610/18-01-2016 & 1613/18-01-2016 προσφορές των εταιρειών µε την επωνυµία 
ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(διακριτικός τίτλος: OCTOPUS) και ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
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ΕΕ(διακριτικός τίτλος: GYMPARK)αντιστοίχως, οι οποίες προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο του 
διαγωνισµού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», 

ε)τις διατάξεις του Ν.2286/95, 
στ) την αριθ. 326/2015 Απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 

αριθ. 1/2015 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

ζ)την µε αριθµ.49717/28-12-2015 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ», που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 

η) τον ανταγωνισµό ο οποίος αναπτύχθηκε 
θ)τα αριθ.23752/12-07-2016& αριθ. 23910/13-07-2016 έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής 
ι)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να 

επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

α)Οµόφωνα, την ανακήρυξη ως προσωρινού µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» την εταιρεία µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ(διακριτικός τίτλος: GYMPARK) η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 16,7014% επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 5.916,30€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 29.507,70€, έναντι 
της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(διακριτικός τίτλος: OCTOPUS) η οποία 
προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 15,0139% επί του προϋπολογισµού της µελέτης,ήτοι 5318,52€ και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.105,48€ .  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 20.07.2016, ηµέρα Τετάρτη, το οποίο αφού υπογράφηκε 
από όλα τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ__________ 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ______________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και  την ανακήρυξη µειοδότη για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» την εταιρεία µε την 
επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(διακριτικός τίτλος: GYMPARK) η οποία προσέφερε τη 
µεγαλύτερη έκπτωση 16,7014% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 5.916,30 € και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 29.507,70€, έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
(διακριτικός τίτλος: OCTOPUS) η οποία προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 15,0139% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 5.318,52 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 30.105,48 € . 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι ενώ τελείωσε η διαδικασία για την επιλογή  µειοδότη  για 
την προµήθεια των οργάνων υπαίθρου  , η ∆ηµοτική Αρχή ακόµη δεν έχει προσδιορίσει τους χώρους 
που θα τοποθετηθούν   όταν ξέρουµε ότι οι παιδικοί σταθµοί -τα δηµοτικά -τα γυµνάσια και τα λύκεια 
δεν έχουν αθλητικούς χώρους και τα χρήµατα δίνονται σε κάποιους ιδιώτες , για τον λόγο αυτό  
δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το µε αρίθµ. πρωτ. 24451/20-07- 2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 24451/20-07- 2016 Πρακτικό της Επιτροπής   
∆ιεξαγωγής  του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 
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     2.  Ανακηρύσσει µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ» την εταιρεία µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ(διακριτικός τίτλος: 
GYMPARK) η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 16,7014% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 5.916,30 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 29.507,70€, έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (διακριτικός τίτλος: OCTOPUS) η οποία προσέφερε χαµηλότερη έκπτωση 
15,0139% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 5.318,52 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
30.105,48 €  

  3. Ο παραπάνω  ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος της 
παρούσας απόφασης  , είναι υποχρεωµένος να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα εντός  είκοσι (20) 
ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 9 της σχετικής  διακήρυξης , 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   210 / 2016                                                                            Α∆Α: 7∆ΛΦΩΕ5-ΦΙ7 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , ,  δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος    το 8 o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
 απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  12-07-2016  
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος 
Προπληρωµής του κ. Γεράσιµου Γερολυµάτου  , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
   Ζητείται :  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 
(αριθµ. ΧΕΠ  1117 Β /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Γεράσιµου Γερολυµάτου    που 
είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  134/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για ∆απάνες µεταβίβασης και µεταφοράς επιβατικών αυτ/των από τον Ο∆∆Υ. 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίων  Είσπραξης 
                     Β) λοιπά δικαιολογητικά  
                      Γ) Κατάσταση παραστατικών. 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των 
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Λυκούδης 
Ιωάννης - Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 134/2016 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Γεράσιµος Γερολυµάτος     για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1117  Β  / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    1.500,00  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Γεράσιµο Γερολυµάτο   µαζί µε 
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Γεράσιµο Γερολυµάτο    από  υπόλογο του ποσού των 1.500,00   € το οποίο είχε 
διατεθεί για δαπάνες µεταβίβασης και µεταφοράς επιβατικών αυτ/των από τον Ο∆∆Υ σύµφωνα µε την 
134/2016 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   211  / 2016                                                                 Α∆Α: 6ΠΥΝΩΕ5-ΙΗ∆ 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στην Υπάλληλο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονυσία 
Πάτσε  η οποία  εισηγούµενη     το  9 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
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µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

692 14/07/2016 228,16 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.881/2016 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΡΙΘ.178/2016 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 00.6463 1.220,39 

693 15/07/2016 209,56 

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
[αριθ.881/2016 αποφ. δηµαρχου & 
περίληψης αριθ. 214/2016ΑΠΟΦ. ∆Σ 00.6463 1.010,83 

694 20/07/2016 3.000,00 

Εξοδα συµβολαιογράφων και 
δικαστικών επιµελητών (ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 00.6494 4.975,50 

695 20/07/2016 587,76 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΝΟ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ & ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
ΚΕ∆ΗΚΕ 10.6462 1.442,76 

697 21/07/2016 1.056,00 

Αµοιβές και έξοδα πρακτικά 
ασκούµενων 10.8111.04 0,00 

698 21/07/2016 17.748,06 

Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 00.6739.04 12.028,80 

699 22/07/2016 2.232,00 

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων 
(πληροφοριακών και οδοσήµανσης) στη 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 35.6262.13 68,00 

703 25/07/2016 417,70 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 35.6699 8.345,65 

704 25/07/2016 3.027,28 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 30.6641.08 0,00 

705 25/07/2016 297,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.6262.02 23.452,40 

706 25/07/2016 284,70 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 35.6262.03 15.526,78 

707 25/07/2016 999,95 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 35.6699 7.346,70 

708 25/07/2016 148,33 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 10.6641.03 4.638,01 

709 25/07/2016 414,06 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 35.6699 6.932,64 

710 25/07/2016 296,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 35.6262.03 15.230,78 

711 25/07/2016 141,62 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 20.6264 5.368,02 
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712 25/07/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 35.6699 5.932,24 

713 25/07/2016 218,89 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 35.6699 5.713,75 

714 25/07/2016 130,58 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 00.6221.00 0,00 

715 25/07/2016 294,33 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩΓΗΣ 20.6264 5.073,69 

716 25/07/2016 297,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩΓΗΣ 35.6262.03 14.933,18 

717 25/07/2016 323,95 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΩΓΗΣ 10.6641.03 4.314,06 

718 25/7/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 35.6262.03 13.933,18 

719 25/7/2016 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ 35.6262.03 12.933,18 

720 25/7/2016 400 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 30.6262.03 23.052,40 

721 25/7/2016 600 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 35.6262.03 12.333,18 

722 25/7/2016 491,78 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 356.682 11.008,22 

723 25/7/2016 108,2 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 356.699 5.605,55 

725 26/7/2016 236,16 

Ταχυδρομικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής ) ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6221.00 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις πάγιες των Προέδρων των Τοπικών 
Συµβουλίων και τις 692-693-697 και  698/2016 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ιωάννης 
Λυκούδης και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
                                                  
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   212  / 2016                                                                 Α∆Α: Ω∆01ΩΕ5-64Σ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού για εργασίες «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ 
& ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 12ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου 
διαγωνισµού για εργασίες «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 25358 /25-07-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταµένου 
της ∆/νσης   Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλει την µελέτη για τις εν λόγω εργασίες και το  σχέδιο των όρων διακήρυξης το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
                                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ∆ηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό δια υποβολής 

σφραγισµένων προσφορών, µε την οικονοµικότερη προσφορά, η εργασία: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ 
ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ» 
 

Άρθρον 1ον 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  την Τετάρτη 3 Αυγούστου-2016 
και ώρα 10.00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που αποβεί άγονος, θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 10 Αυγούστου 2016 , ηµέρα 
Τετάρτη στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  , και µε ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10:00 
π.µ. 

Άρθρον 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 
Ο διαγωνισµός και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11Α’/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών Ο.Τ.Α. 

β) Του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.), “∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, και άρθρο 72 Ν.3852/2010. 

γ) Του άρθρου 133-παρ.1 του Ν.4270/2014. 
Άρθρον 3ον 

Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισµού. 
β) Η προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρον 4ον 

Προϋπολογισµός – χρηµατοδότηση προµήθειας 
Η εργασία προϋπολογίσθηκε σε € 56.597,96 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (13.583,51 €), και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2016[K.A. 30.7336.15] 

Η προσφερόµενη έκπτωση θα γραφεί αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς που 
θα δοθεί στους υποψήφιους και υπάρχει και στο τεύχος της µελέτης. 
 
Άρθρον 5ον 

Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της Εργασίας 
Ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και αφού προηγηθεί 
συνεννόηση του αναδόχου µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Πέραν των ανωτέρω ισχύουν αυτά που 
αναγράφονται στα τεύχη της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

Άρθρον 6ον 
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a. Εγγυήσεις 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προαναφερόµενου ενδεικτικού 
προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ (1.131,96 €) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου 
είσπραξης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης. 

Για τον ανάδοχο η εγγύηση συµµετοχής θα αντικατασταθεί µε εγγύηση καλής εκτέλεσης η χρονική διάρκεια 
της οποίας θα ορίζεται στη σύµβαση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση της εργασίας από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής και εντός δεκαηµέρου. 

 

Άρθρον 7ον 
b. Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τα σχετικά: 

_Με το διαγωνισµό, προσερχόµενοι στο Τµήµα προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή δια 
τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κο ∆ιονύσιο Παγώνη στο τηλέφωνο 26713-60156. 
 
_Με τα υπόλοιπα της µελέτης στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες ή δια τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κο Γεράσιµο Φιλιππάτο στο τηλέφωνο 26710-22776. 
 
Περίληψη της διακηρύξεως θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας.  

Άρθρον 8ον 
c. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆εκτές στον διαγωνισµό γίνονται ατοµικές ή εταιρικές επιχειρήσεις στον κύκλο εργασιών των οποίων 
εµπεριέχεται η εκτέλεση της εργασίας εκσκαφών και µεταφοράς γαιών (χωµατουργικές εργασίες) που έχουν στη 
κατοχή τους κινητή µονάδα-µηχάνηµα («σπαστήρας») για την επεξεργασία µη επικίνδυνων αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), µε προδιαγραφές αυτές που περιγράφονται στη τεχνική έκθεση. 

Άρθρον 9ον 
d. Φάκελος προσφοράς 

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό της προµήθειας. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης (Αριθµ. Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής). 
δ. Το αντικείµενο της εργασίας. 
ε. Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
στ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα. 

2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, όλα τα 
σχετικά µε την προσφορά δικαιολογητικά-στοιχεία και ειδικότερα: 

2.1. Γραµµάτιο κατάθεσης ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον δηµόσιο διαγωνισµό σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή ποσού 1.131,96 € ευρώ, µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών και τριάντα (30) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Χρόνος ισχύς των 
προσφορών είναι τρεις (3) µήνες. 

2.2. Εξουσιοδότηση (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της 
προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής 
του διαγωνισµού.  

2.3. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

2.4. Φορολογική ενηµερότητα. 

2.5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει στη κατοχή του κινητή µονάδα-µηχάνηµα για την 

επεξεργασία µη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη τεχνική έκθεση της µελέτης. 

2.6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου 
σε αυτό και το ειδικό του επάγγελµα. 
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2.7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.  

2.8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

2.9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

2.10. Υπεύθυνη δήλωση της χρονικής διάρκειας της προσφοράς (τρεις (3) µήνες) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην µελέτη και την διακήρυξη). 

2.11. Σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (τύπο 
προϋπολογισµού). Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί. Πέρα της 
τιµής προσφοράς ουδεµία διευκρίνηση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα. Η προσφερόµενη 
συνολική τιµή αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύει η 
ολογράφως αναγραφοµένη τιµή. Ουδεµία διόρθωση επιτρέπεται της προσφερόµενης τιµής µονάδος ή 
της συνολικής δια σβησίµατος εκτός αν αυτή µπορεί να γίνει µε διαγράµµιση και οπωσδήποτε 
µονογραµµένη. Με ποινή αποκλεισµού του προσφέροντος, η προσφερόµενη συνολική τιµή δεν µπορεί 
να υπερβαίνει την τιµή που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ). 

2.12. Εφόσον τα περιεχόµενα των νοµιµοποιητικών  εγγράφων και πιστοποιητικών δεν είναι πλήρη η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

 

Άρθρον 10ον 
e. Χρόνος και τρόπος υποβολής, προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που ορίζεται 
στην πρώτη παράγραφο της παρούσας. 

2. Οι σφραγισµένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού 
επιτροπή, η οποία συνεδριάζει δηµόσια, στο χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα, προκειµένου να 
παραλάβει τους φακέλους των προσφορών. Για κάθε φάκελο που παραλαµβάνεται, εφόσον βεβαιωθεί η 
αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επίδοση της προσφοράς, αναγράφεται ο αύξων αριθµός του. Ο ίδιος 
αριθµός αναγράφεται και στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Επίσης σε περίπτωση µη αποδοχής κάποιας 
προσφοράς αναγράφεται και ο λόγος που επιβάλλει αυτό. Όταν παρέλθει ο χρόνος παραλαβής η 
παράδοση των προσφορών θεωρείται ότι περατώθηκε και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά.  

3. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης 
προσφοράς, εκτός αν η επίδοση προσφορών έχει αρχίσει πριν της από την διακήρυξη οριζόµενης ώρας 
λήψης αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

 

Άρθρον 11ον 
f. Αποσφράγιση προσφορών-Εξέταση δικαιολογητικών 

1. Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο της προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε τη σειρά 
παραδόσεως. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά, κατά φύλλο, από τα µέλη της επιτροπής, καθώς 
και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς που παραµένει κλειστός. Εν συνεχεία αναγράφεται 
περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων. Οι φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι 
αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ' αυτούς ο αύξοντας αριθµός του διαγωνιζοµένου. Όταν καταγραφούν τα 
δικαιολογητικά όλων των προσφορών γίνεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για τους 
διαγωνιζόµενους και απόρριψη των προσφορών που δεν συµφωνούν µε τους γενικούς οικονοµικούς 
όρους της διακήρυξης. Στην συνέχεια γίνεται καταγραφή σε κατάσταση του ποσοστού έκπτωσης κάθε 
προσφοράς.  
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 Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων σε κλειστή  συνεδρία και 
αποφασίζει περί των αποκλεισθέντων. 

Άρθρον 12ον 
g. Επιλογή αναδόχου 

Ως προσωρινός ανάδοχος-µειοδότης της εργασίας επιλέγεται η εταιρεία που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης. 
Ο επιλεχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού. 
Άρθρον 13ον 
h. Ενστάσεις 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε διάστηµα πέντε ηµερών από την 
ανάρτηση του πρακτικού και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
Ελληνικής νοµοθεσίας. 
Άρθρον 14ον 
i. Κατακύρωση του διαγωνισµού 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν εισηγήσεως 
της επιτροπής διαγωνισµού-αξιολόγησης προσφορών. 
Άρθρον 15ον 

Σύµβαση 
Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να έλθει 
σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα πέντε (15) ηµερών, για την υπογραφή της συµβάσεως και 
να καταθέσει κατά το νόµο, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

Άρθρον 16ον 
j. Παραλαβή Εργασίας 

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής (άρθρο 57 σε συνδυασµό µε άρθρο 
70-παρ.1 του Π.∆. 28/80), η οποία ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (για την επιλογή του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου) οι δε υπάλληλοι µε Απόφαση ∆ηµάρχου και θα πραγµατοποιηθεί µε κάθε τρόπο που θα κρίνει 
σκόπιµο η επιτροπή παραλαβής. Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται τµηµατικά. 

 

Άρθρον 17ον 

Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου- Ποινικές ρήτρες  

Ο παρέχων την υπηρεσία που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε για να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο παρέχων την εργασία κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από τη σύµβαση εφόσον δεν 
τήρησε κάποιον από τους όρους που προβλέπονται σ΄ αυτή τη διακήρυξη. 

Άρθρον 18ον 

Λύση της εργασίας λόγω προσωρινής ή οριστικής διακοπής εργασιών. 

Εάν, κατόπιν Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µαταιωθεί ή διακοπή οριστικώς η εκτέλεση των εργασιών, η 
σύµβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα. Για την αποζηµίωση του παρέχων την υπηρεσία εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 51 του Π.∆. 28/80.  

 

Άρθρον 19ον 

k. Τελικός εξοφλητικός λογαριασµός 

Μετά την τµηµατική κάθε φορά παραλαβή της εργασίας θα εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα για το τµήµα της αξίας 
της εργασίας που παραλαµβάνεται. Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις του 
∆ηµοσίου, τρίτων, κ.α. που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία πληρωµής των χρηµατικών ενταλµάτων του. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει το ∆ήµο. 

Άρθρον 20ον 

l. ∆ιαφορές ∆ιακήρυξης – Νοµοθεσίας 

Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 
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Άρθρον 21ον 
m. Άλλα στοιχεία 

Η επί του άρθρου 4 τιµή προϋπολογισµού είναι ενδεικτική. 
Παρόλα αυτά ο παρέχων την υπηρεσία δεν µπορεί να προσφέρει αρνητική έκπτωση. Η έκπτωση θα δίδεται και 
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους 2016. 
Άρθρον 22ον 

n. ∆ηµοσίευση της παρούσης 

Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται στην ελληνική νοµοθεσία. Τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αργοστόλι 26/07/2016 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ KEΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για η εργασία: 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ» και  ο  
∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί τις 3  Αυγούστου ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 10: 00 το πρωί και σε περίπτωση 
που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 10 Αυγούστου  ηµέρα Τετάρτη   την ίδια ώρα.  
Ο κ. Νοκόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος –Ιωάννης Λυκούδης .           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   232 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 724/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση Τεχνικών   Υπηρεσιών  . 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του ∆ηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού δια υποβολής 
σφραγισµένων προσφορών, µε την οικονοµικότερη προσφορά, η εργασία: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ» 

2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 70.181,47 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   
30.7335.15 και τίτλο «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ» 

3.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ  τις 3 
Αυγούστου  ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 10: 00 το πρωί και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 10 
Αυγούστου ηµέρα Τετάρτη   την ίδια ώρα. 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται στην ελληνική νοµοθεσία. 
 σε µια  (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα.(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   213   / 2016                                                                     Α∆Α: Ω0Ι1ΩΕ5-ΕΡΗ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Β ’ Τριµήνου 2016  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
    το 10  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση Aποτελεσµάτων Eκτέλεσης Προϋπολογισµού Β΄  
Τριµήνου 2016 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου.  

Με την  αρίθµ. 276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο  

Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 ο οποίος επικυρώθηκε  µε  την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-

2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου . 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Β΄ τριµήνου 
του έτους 2016 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

Προϋπ/σµός 
Βεβαιωθέντ

α % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 Τακτικά έσοδα 
16.787.384,5

7 6.128.172,62 36,50 5.874.984,43 35,00 95,87 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 695.100,00 363.536,94 52,30 144.348,94 20,77 39,71 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 40.000,00 13.538,71 33,85 13.538,71 33,85 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 3.601.100,00 1.355.761,30 37,65 1.355.761,30 37,65 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 3.170.280,00 764.734,44 24,12 730.734,25 23,05 95,55 

5 
Φόροι και 
εισφορές 370.100,00 131.194,38 35,45 131.194,38 35,45 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 8.853.404,57 3.477.486,05 39,28 3.477.486,05 39,28 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 57.400,00 21.920,80 38,19 21.920,80 38,19 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 7.459.933,47 1.783.304,47 23,91 1.752.673,64 23,49 98,28 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV/0
! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 340.023,05 247.039,81 72,65 247.039,81 72,65 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 6.821.660,42 754.381,73 11,06 754.381,73 11,06 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 271.750,00 151.528,51 55,76 124.562,28 45,84 82,20 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 25.000,00 630.324,42 

2.521,3
0 626.659,82 

2.506,6
4 99,42 

2 
Έσοδα 
παρελθόντων 1.584.796,07 1.564.125,48 98,70 1.508.032,69 95,16 96,41 
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οικονοµικών 
ετών 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.564.125,48 99,03 1.508.032,69 95,48 96,41 

22 Έκτακτα έσοδα 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 

3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 5.684.242,14 5.678.319,74 99,90 205.202,46 3,61 3,61 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 

#DIV/0
! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 5.684.242,14 5.678.319,74 99,90 205.202,46 3,61 3,61 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 6.555.968,58 1.200.498,74 18,31 1.194.801,64 18,22 99,53 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 3.093.000,00 1.192.372,75 38,55 1.186.675,65 38,37 99,52 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 3.462.968,58 8.125,99 0,23 8.125,99 0,23 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 3.848.274,62      

 Σύνολα εσόδων 
41.920.599,4

5 
16.354.421,0

5 39,01 10.535.694,86 25,13 64,42 
 
 
Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
1/1/2016 - 
30/6/2016 

Προϋπ/σµ
ός 

∆εσµευθέν
τα % 

Τιµολογηθέ
ντα % 

Ενταλθέντ
α 

Πληρωθέν
τα % %  Κ.

Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3  

6 Έξοδα 
21.442.004,

21 
19.221.758,

04 111,55 8.486.270,07 39,58 
7.592.762,4

8 
7.524.187,3

2 35,09 88,66  

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

6.097.877,0
4 

5.691.906,6
4 107,13 2.597.997,69 42,60 

2.589.135,4
8 

2.580.723,0
6 42,32 99,34  

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.139.209,2
0 

1.093.877,7
1 104,14 271.871,09 23,86 271.019,21 271.019,21 23,79 99,69  

62 Παροχές τρίτων 
2.142.256,7

1 
1.736.625,1

0 123,36 1.090.688,55 50,91 
1.044.037,5

8 
1.017.357,9

5 47,49 93,28  

63 Φόροι - τέλη 113.000,00 21.784,00 518,73 10.521,53 9,31 10.521,53 5.868,58 5,19 55,78  

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 297.911,46 214.695,72 138,76 100.643,08 33,78 74.225,77 64.046,53 21,50 63,64  



 918 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.015.530,8
1 

2.015.530,8
1 100,00 1.079.760,03 53,57 

1.079.760,0
3 

1.079.760,0
3 53,57 

100,0
0 

 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.668.127,7
7 942.679,89 176,96 214.278,18 12,85 127.719,65 109.068,73 6,54 50,90  

67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.773.091,2
2 

7.339.658,1
7 105,91 3.099.460,04 39,87 

2.375.293,3
5 

2.375.293,3
5 30,56 76,64 

 

68 Λοιπά Έξοδα 195.000,00 165.000,00 118,18 21.049,88 10,79 21.049,88 21.049,88 10,79 
100,0

0  

7 Επενδύσεις 
7.763.360,4

0 
1.180.527,6

6 657,62 294.107,95 3,79 272.456,60 163.751,15 2,11 55,68  

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 436.092,52 295.131,68 147,76 37.011,99 8,49 19.866,73 19.866,73 4,56 53,68 

 

73 Έργα 
5.995.722,4

9 785.689,15 763,12 247.880,32 4,13 243.374,23 141.925,78 2,37 57,26  

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές 
εργασίες κλπ 

1.331.545,3
9 99.706,83 

1.335,
46 9.215,64 0,69 9.215,64 1.958,64 0,15 21,25 

 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 

#DIV/0
! 0,00 

#DIV/
0! 0,00 0,00 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.522.105,
70 

5.649.177,7
3 221,66 0,00 0,00 

3.661.864,1
4 

3.550.485,1
3 28,35 

#DIV/
0! 

 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 
4.232.330,4

5 
4.190.356,3

0 101,00 0,00 0,00 
2.289.993,1

8 
2.247.411,1

3 53,10 
#DIV/

0!  

82 Αποδόσεις 
3.313.621,7

5 
1.458.821,4

3 227,14 0,00 0,00 
1.371.870,9

6 
1.303.074,0

0 39,32 
#DIV/

0!  

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 

#DIV/0
! 0,00 

#DIV/
0! 0,00 0,00 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

4.976.153,5
0 0,00 

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

#DIV/
0!  

9 Αποθεµατικό 193.129,14          

 
Σύνολα 

δαπανών 
41.920.599,

45 
26.051.463,

43 160,91 8.780.378,02 20,95 
11.527.083,

22 
11.238.423,

60 26,81 
127,9

9 
 

 
 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 
Παυλάτο ο οποίος  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 25321/25-07-2016  
Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων Β’ Τριµήνου έτους 2016 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                 
                                                                                   Αργοστόλι, 25 Ιουλίου 2016 Αριθµός πρωτ.: 25321 
Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
Α` Εξαµήνου έτους 2016 
Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 
καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 
του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2016 σας εκθέτουµε τα εξής: 
Πίνακας Α: Οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου 2016 µε βάση το εγκεκριµένο 
τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου). Η 
Έκθεση Υλοποίησης Προϋπολογισµού Α Τριµήνου 2016 εγκρίθηκε µε την 149/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (απόφ.116/2016 Οικ.Επιτροπής) και ελέγχτηκε ως προς τη νοµιµότητα της µε 
την υπ` αρίθµ. 10789/1122 & 8237/846, 28/6/2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
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Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 
(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

Στόχος Α 
Τριµήνου 
2016 1.464.019,09 64.999,00 8.940.799,90 6.497.187,37 3.652.347,75  
Εκτέλεση Π/Υ 
Α Τριµήνου 
2016 1.958.378,31 121.808,41 8.775.032,93 5.484.428,04 3.082.269,62  
Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο 494.359,22 56.809,41 -165.766,97 1.012.759,33 570.078,13 846.959,36 
Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  33,76% 87,40% -1,85% 15,58% 15,60% 9,47% 

 
Πίνακας Β: Οικονοµικά αποτελέσµατα του δεύτερου τριµήνου 2016 µε βάση το εγκεκριµένο 
τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 
(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

Στόχος Β 
Τριµήνου 
2016 1.656.347,28 82.694,00 5.689.728,61 6.736.878,68 3.652.347,75  
Εκτέλεση Π/Υ 
Β Τριµήνου 
2016 2.698.404,86 83.394,05 5.608.936,55 5.753.995,56 2.590.656,79  
Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο 1.042.057,58 700,05 -80.792,06 982.883,12 1.061.690,96 902.091,06 
Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  62,91% 0,84% -1,41% 14,58% 29,06% 15,85% 

Πίνακας Γ: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του Α` Εξαµήνου 2016 µε βάση το εγκεκριµένο 
τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου). 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 
Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 
(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

Στόχος Α 
Εξαµήνου 
2016 3.120.366,37 147.693,00 14.630.528,51 13.234.066,05 3.652.347,75  
Εκτέλεση Π/Υ 
Α Εξαµήνου 
2016 4.656.783,17 205.202,46 14.383.969,48 11.238.423,60 2.590.656,79  
Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο 1.536.416,80 57.509,46 -246.559,03 1.995.642,45 1.061.690,96 1.749.083,42 
Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  49,23% 38,93% -1,68% 15,07% 29,06% 11,95% 

 
 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα Γ, την ανάλυση της Έκθεσης ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων του Α 
τριµήνου και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, παρουσιάζεται θετική 
απόκλιση µεγαλύτερη του 10% στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 
υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού για το Α εξαµήνου του έτους. 
 
 
 
 
 
 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 122.650,00 144.348,94 21.698,94 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 1.050,00 13.538,71 12.488,71 

Α4.1.03 (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και ∆ικαιώµατα 620.000,00 1.355.761,30 735.761,30 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή 
Υπηρεσιών 708.410,00 730.734,25 22.324,25 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  110.000,00 131.194,38 21.194,38 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 24.300,00 21.920,80 -2.379,20 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  500,00 0,00 -500,00 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 0,00 30,00 30,00 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  95.678,37 124.562,28 28.883,91 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 626.659,82 626.159,82 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 
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Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 1.437.278,00 1.508.032,69 70.754,69 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 0,00 0,00 0,00 

  3.120.366,37 4.656.783,17 1.536.416,80 
 
 
Στον παραπάνω δείκτη, κατά το Α εξάµηνο του έτους σηµειώθηκε θετική απόκλιση πάνω από 10% σε 
σχέση µε το στόχο και ιδιαίτερα στις παρακάτω επιµέρους οµάδες εσόδων: 
 
-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01) όπου σηµειώθηκε θετική απόκλιση στην είσπραξη των 
µισθωµάτων της χρήσης. Στην συγκεκριµένη οµάδα εσόδων η παρακολούθηση της εξέλιξης ορισµένων 
µισθώσεων είναι συνεχής για περεταίρω πιθανές σύννοµες ενέργειες όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Επίσης από την αρχή του έτους και ανά ∆ηµοτική Ενότητα, καταγράφονται τα αναξιοποίητα 
περιουσιακά στοιχεία, η δυνατότητα εκµετάλλευσης τους, ενώ γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για 
τον έλεγχο νοµιµότητας των ακινήτων που προκύπτουν, καθώς και για την λήψη των απαραίτητων 
αποφάσεων αρµοδίων οργάνων προκειµένου αυτά να δηµοπρατηθούν – παραχωρηθούν.  
- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται υψηλή θετική απόκλιση λόγω 
του ότι ο σωρευτικός στόχος του εξαµήνου, ποσού 620.000,00€, τέθηκε µε βάση τα εισπρακτικά 
δεδοµένα του αντίστοιχου εξαµήνου στο έτος 2015, ενώ τα έσοδα που εισπράχτηκαν τελικά στο έτος 
2016 ανήλθαν στα 1.355.761,30€. Σηµειώνεται ότι στη συνολική πίστωση του εσόδου στο τέλος του Α 
εξαµήνου εµφανίζεται, λόγω των µη ενσωµατωµένων στον πίνακα στοχοθεσίας υποχρεωτικών και 
αναγκαίων αρχικών τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, µη κατανεµηµένη πίστωση ύψους 
451.000€. Η πίστωση αυτή εµφανίζεται αντίστοιχα και στην πλευρά των εξόδων στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (20) εξισορροπώντας την πιθανή µεταβολή της απόκλισης στην 
περίπτωση που αυτή ήταν και στοχοθετηµένη αλλά και την ανάγκη της υποχρεωτικής ισοσκέλισης του 
εσόδου.  
Παρόλα αυτά πρέπει να επισηµάνουµε και πάλι το θέµα της γενικότερης υστέρησης στην είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών αφενός µέσω της ∆ΕΗ η οποία έως και την εκκαθάριση του µηνός Μαΐου φτάνει 
στο ποσό των 1.864.403,66€ και αφετέρου λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται κατά την 
ηλεκτρονική επεξεργασία των ειδικής µορφής αρχείων που µας παρέχει η ∆ΕΗ. Οι αποκλίσεις αυτές 
παρατηρούνται στην δηλωµένη παλαιότητα των ηλεκτροδοτούµενων κτιρίων, στα τετραγωνικά µέτρα 
δηλωµένων επιφανειών ως κοινόχρηστων χώρων, στις µειώσεις λόγω παλαιότερων αποφάσεων που 
αφορούσαν ευπαθείς οµάδες κλπ. για τις οποίες γίνονται ενέργειες επαναπροσδιορισµού τους. 
 
- Λοιπά έκτακτα Έσοδα, (16) όπου εµφανίζεται υψηλή θετική απόδοση λόγω της είσπραξης υπέρ του 
∆ήµου της ασφαλιστικής αποζηµίωσης κτιρίων λόγω σεισµού, συνολικού ποσού 620.000,00€. 
 
Με βάση την απόκλιση του παραπάνω κριτηρίου για το Α τρίµηνο του έτους 2016 (+33,76%) άλλα και 
τα σωρευτικά αποτελέσµατα του Α εξαµήνου (+49,23%), θεωρούµε ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων (άρθρο 3 παρ.β & γ της ΚΥΑ 7261/2013) που προβλέπουν 
υποχρεωτική προσαρµογή - αναµόρφωση του Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες σε δυο 
τρίµηνα αρνητικές επιδόσεις (µεγαλύτερες από -10%) στο ύψος πιο ρεαλιστικών στόχων.  
Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
παρελθόντα έτη), παρουσιάζει θετική απόκλιση µεγαλύτερη από 10% στο Α εξάµηνο (38,93%). Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά 
τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α εξάµηνο του έτους. 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 109.025,13 109.894,97 2.909,87 1.021,77 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 551.811,18 663.860,25 184,74 43.354,60 
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3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 107.331,64 112.481,60 50,49 3.704,52 
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.273,64 1.273,64 0,00 0,00 

3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 372.029,06 374.000,70 723,06 830,83 

3218.02 Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων Π.Ε 51.366,67 51.761,85 0,00 147,52 
3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 424.143,11 440.742,14 208,94 16.079,27 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 370.647,58 403.486,37 1.329,41 18.158,94 

3219.01 Λοιπά έσοδα 622.458,29 605.980,23 4.024,54 20.297,04 

3219.02 
Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών ενοικίων 1.066.379,33 1.069.645,60 6.972,38 62.188,07 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 92.448,42 85.977,24 0,00 0,00 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 391.687,69 404.614,77 2.131,85 11.781,90 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων 
ΟΓΑ 4.716,20 4.721,50 0,00 12,90 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 150.228,86 153.415,94 635,04 227,85 
3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 7.124,93 7.938,59 0,00 2.252,40 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 158.407,77 159.575,18 0,00 1.009,77 

3219.11 Έσοδα από Παραβάσεις ΚΟΚ 260.560,08 253.918,42 360,05 2.737,46 
3219.12 Έσοδα από ενοίκια Παραλίας 162.200,83 184.131,16 0,00 5.908,55 
3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 740,27 927,10 0,00 69,81 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης Γής(άρθρο 
255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 1.597,44 0,00 

3219.20 
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
από οικοδοµικά υλικά. 3.159,88 3.257,38 0,00 0,00 

3219.21 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.251,79 2.251,79 0,00 0,00 
3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 636.059,86 651.004,37 5.925,53 12.292,74 

3219.23 
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 
αποφάσεις 3.377,17 3.377,17 0,00 0,00 

3219.26 Έσοδα από αφαλάτωση νερού  2.133,40 2.133,40 0,00 0,00 
3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 56.603,31 59.308,29 0,00 476,81 

3219.30 
Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς 
απόδοση  2.026,66 0,00 0,00 626,50 

3219.31 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 365,65 0,00 0,00 112,55 
 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.615.725,87 5.814.847,12 27.053,34 203.291,80 
      

3221.01 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν 
να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις  43.668,11 2.660,50 0,00 0,00 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 14.048,02 14.839,86 6,62 1.419,80 
3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 10.800,14 11.230,91 5,33 490,86 

 ΣΥΝΟΛΟ 322 68.516,27 28.731,27 11,95 1.910,66 
 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.684.242,14 5.843.578,39 27.065,29 205.202,46 

 
Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο Α εξάµηνο θετική απόκλιση ενώ 
εισπρακτικά τα µεγαλύτερα ποσά εµφανίζονται από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αποχέτευσης, τέλη 
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παρεπιδηµούντων καθώς και από έσοδα ενοικίων. Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή του ν.4321/2015 (100 
δόσεις) αλλά και των προηγούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων που τακτοποιούσε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές µε ευνοϊκούς όρους, έγιναν αυστηρότερες στην τήρηση τους σε σχέση µε την µηνιαία 
επιβάρυνση λόγω αύξησης του επιτοκίου κάτι που και εισπρακτικά καταγράφηκε. Με την αλλαγή των 
όρων περί «απώλειας» των ρυθµίσεων, κάποιοι χρεώστες απώλεσαν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχαν 
υπαχθεί µε αποτέλεσµα να επανέλθει και να εισπραχτεί το υπόλοιπο των βεβαιωµένων οφειλών τους 
µαζί µε ποσοστό από τις αναλογούσες σε αυτό επιβαρύνσεις οι οποίες µε τη ρύθµιση είχαν διαγραφεί. 
Επιπρόσθετα µε τις ενέργειες και την εφαρµογή αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον 
ΚΕ∆Ε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2015 (κατάσχεση εις χείρας τρίτου κλπ.), εισπράχθηκαν 
απαιτήσεις µέσα στο Α εξάµηνο σε οφειλές για τις οποίες υπήρχε κίνδυνος παραγραφής. 
Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου ο ∆ήµος να διασφαλίζει την απαραίτητη ταµιακή ρευστότητά του, 
πρέπει να συνεχιστεί η εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το 
∆ήµο, η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί «πάγιας» 
ρύθµισης ή άλλης νοµοθετικής ρύθµισης που πιθανών να προκύψει αλλά και η ταυτόχρονη εφαρµογή 
των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει συνολικά στο Α εξάµηνο αρνητική απόκλιση ύψους 1,68%. ενώ 
σε επιµέρους κατηγορίες εσόδων και σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί εµφανίζονται τα παρακάτω : 
- «Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» (Α1) παρουσίασαν αρνητική απόκλιση σε ποσοστό 
12,79% ειδικότερα στην υποοµάδα «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 
3756/2009 - Λειτουργικές και Επενδυτικές ∆απάνες», στην οποία δεν εισπράχθηκαν 547.799,70€ 
δηλαδή το σύνολο του ποσού που είχε στοχοθετηθεί.  
 
- «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» (Α3) παρουσίασαν αρνητική απόκλιση 60,05% (Στόχος 
1.888.687,62€, επίτευξη 784.381,73€, απόκλιση 1.134.305,89€). Ενδεικτικά στην υποκατηγορία «ΚΑΠ 
επενδυτικών δαπανών των δήµων (ΣΑΤΑ για κατανοµή)» είχε στοχοθετηθεί ποσό 466.815,00€ ενώ 
εισπράχτηκαν 77.802,50€, όµως σύµφωνα µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ η κατηγορία αυτή δεν 
λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων.  
Οι παραπάνω αποκλίσεις ισοσταθµίστηκαν µε τα θετικά εισπρακτικά αποτελέσµατα των υποοµάδων 
που αναφέραµε παραπάνω, δηλαδή των «Ιδίων Εσόδων» και των «Εσόδων ΠΟΕ».  
Σηµειώνουµε τέλος, ότι στο σύνολο των Εσόδων Α Εξαµήνου (Πίνακας Γ) συµπεριλαµβάνεται και το 
ποσό των 3.552.331,10€ που αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, ενώ το 
πραγµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε µε σχετική τροποποίηση και περιλαµβάνεται στα 
εισπραχθέντα υπόλοιπα (εκτέλεση), ανήλθε τελικά στα 3.848.274,62€.  
Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 15,07% καθώς οι πληρωµές 
βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις στοχοθετηµένες. 
 
Στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών εµφανίζονται µε θετική απόκλιση σε ποσοστό 14,14% το κόστος 
προσωπικού (Β1 του πίνακα στοχοθεσίας). Σε αυτή την κατηγορία λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
στοχοθεσία συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2015 όπως και ο Προϋπολογισµός αλλά και λόγω της 
εφαρµογής του νέου µισθολογίου, οι πιστώσεις που αφορούν στην µισθοδοσία υπολογίστηκαν 
αυξηµένες. Επίσης η απόκλιση σε αυτή την κατηγορία οφείλεται και στο γεγονός ότι µέρος της ετήσιας 
εισφοράς στο ΤΠ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆ΚΥ το ποσό της οποίας παρακρατείται από τους ΚΑΠ κάθε µήνα, από 
1/1/2016 δεν θα παρακρατείται µε αποτέλεσµα το συγκεκριµένο έξοδο να εµφανίζεται µειωµένο σε 
σχέση µε το στόχο σε ποσοστό 74,68% από την αρχή του έτους.  
Ακολούθως στην κατηγορία πληρωµές παρελθόντων ετών (Β5) εµφανίζονται αυξηµένες οι πληρωµές 
κατά 27,88% σε σχέση µε το στόχο. Σηµειώνεται ότι ο πίνακας στοχοθεσίας σύµφωνα µε τον οποίο 
εξετάζονται οι αποκλίσεις συντάχθηκε µε τα δεδοµένα του Μητρώου ∆εσµεύσεων µηνός Ιουλίου 2015. 
Κατά το πρώτο εξάµηνου του έτους 2016 εντάχθηκαν µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις του 
προϋπολογισµού πιστώσεις οι οποίες διαµορφώθηκαν µέχρι τις 31/12/2015 και µεταφέρθηκαν τα 
σχετικά παραστατικά. Για το λόγο αυτό εµφανίζονται αποκλίσεις σε διάφορες υποκατηγορίες 
πληρωµών, όπως στις «εργασίες αποκατάστασης ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες της 
25ης Σεπτεµβρίου 2015», στα έξοδα λειτουργίας των υποκαταστηµάτων, στα χρηµατικά ποσά που 
καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους λόγω ∆ικαστικών αποφάσεων, στην απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ποσό 
213.333,33€).  
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Στην κατηγορία των µεταβιβάσεων σε τρίτους (Β6 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται θετική 
απόκλιση σε ποσοστό 35,96%. Οι πληρωµές στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται µειωµένες σε σχέση 
µε τα προβλεπόµενα στα νοµικά πρόσωπα ΟΚΑΠ, ΚΕ∆ΗΚΕ καθώς και στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ. Οι 
αποδόσεις σε αυτά ήταν αντίστοιχα 258.333,34€ µε απόκλιση 58,67%, 312.000,00€ µε απόκλιση 
35,00% και 833.333,36€ µε απόκλιση 30,56%. Στις σχολικές επιτροπές οι µεταβιβάσεις εµφανίζονται 
συνολικά αυξηµένες σε σχέση µε τη στοχοθεσία µε ποσό απόδοσης 226.790,00€. Υπενθυµίζεται ότι 
στις σχολικές επιτροπές είχε στοχοθετηθεί ως έκτακτη επιχορήγηση η απόδοση ποσού 85.000€ από 
ίδια έσοδα του ∆ήµου, από τα οποία µε την υπ` αρίθµ. 11/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
αποδόθηκε η πρώτη δόση (50%) ποσού 42.500€ τους µήνες Φεβρουάριο (17.500€) και Απρίλιο 
(25.000€). Σε αυτή την κατηγορία δαπανών αποδόθηκαν επίσης χρηµατικά βοηθήµατα σε άπορους 
δηµότες ποσού 10.000€ αλλά και επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία 5.000€.  
 
Στην κατηγορία των λοιπών λειτουργικών δαπανών (Β7 του πίνακα στοχοθεσίας) εµφανίζεται αρνητική 
απόκλιση ποσοστού 12,93% µε συνολικά ποσά 1.317.901,96€ στόχο, 1.488.410,88€ απόδοση και 
170.508,92€ απόκλιση. Οι αυξηµένες πληρωµές σε αυτή την κατηγορία αφορούν στην δαπάνη 
ηλεκτροδότησης του ∆ήµου.  
 
Επισηµαίνεται τέλος ότι συνολικά οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας 
που προκύπτουν λόγω των τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις 
διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. 
Συνεπώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού η οποία 
προβλέπεται να συµπεριλαµβάνει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά 
διαµορφωθέντα στοιχεία, θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων. Αντίστοιχα θα 
εµφανίζονται και µεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις στα έσοδα οι οποίες βέβαια όπως αποτυπώνεται 
και στον πίνακα στοχοθεσίας (στήλη «µη κατανεµηµένα»), είναι συνολικά λιγότερες από την θετική 
επίπτωση των υπολειπόµενων εξόδων σε σχέση µε το στόχο. Η ανάγκη για την παραπάνω 
αποσαφήνιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την αλλαγή της στοχοθεσίας 
µέσα στη χρήση πάρα µόνο µια φορά ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού. 
 
Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» σε σχέση µε τις τελικές υποχρεώσεις της χρήσης 2015, 
παρουσιάζουν θετική απόκλιση. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες 
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων 
Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των 
Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ 
άλλων και τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει µείωση 29,06%. Αυτό αποτυπώνεται 
στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το τέλος του Α Εξαµήνου του έτους 2016 µη επηρεάζοντας 
το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο της «σύνθετης 
απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων 
υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του Α Εξαµήνου η παραπάνω 
καθοριστική σχέση εµφανίζεται σε θετικά επίπεδα (11,95%) λόγω του ότι επηρεάζεται από την υψηλή 
θετική απόκλιση που παρουσιάζει το σύνολο των εξόδων παρόλο που υπάρχει αρνητική απόκλιση 
στα συνολικά έσοδα. Πρέπει να σηµειωθεί σχετικά µε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που 
εµφανίζονταν στις 31/12/2015, ότι αυτές περιελάµβαναν υποχρεώσεις οι οποίες «τυπικά» ή στιγµιαία 
αποτυπώνονταν στο Μητρώο ∆εσµεύσεων καθώς στις αρχές στην επόµενης χρονιάς εξοφλήθηκαν – 
συµψηφίστηκαν µε αποτέλεσµα το ύψος να διαµορφωθεί σε χαµηλότερα επίπεδα.  
 
Τα Στοιχεία Ισολογισµού που εµφανίζονται στο τέλος του Α εξαµήνου σε κάποιες βασικές κατηγορίες 
λογιστικών µεγεθών είναι το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές στις 30/06/2016, το οποίο 
εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε το τέλος του έτους 2015 και ανήλθε στα 2.339.879,44€, το σύνολο 
των απαιτήσεων του ∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) που ανήλθε στα 5.634.941,52€, ενώ το ύψος του 
συνολικού υπολοίπου των ∆ανείων ανήλθε στα 9.165.867,33€.  
 
Τέλος σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Α εξαµήνου και την επίτευξη των στόχων, η πορεία του 
βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης» ως καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο µε 
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α) την συγκράτηση των δαπανών β) την µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε 
περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή και 
γ) την περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας κατά τους επόµενους 
µήνες, θεωρούµε ότι δεν θα δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις (>-10%).  
 
Ακολούθως ο ∆ήµος προκειµένου να ενσωµατώσει τις σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε τις οποίες τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισµός του, να συµπεριλάβει και να κατανείµει για το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους τις πιστώσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στο πίνακα στοχοθεσίας και συνεπώς 
να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις επιδόσεις του µέχρι το τέλος του έτους, θα καταθέσει προς έγκριση 
τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (ΟΠ∆). Η σχετική νοµοθεσία δίνει την δυνατότητα στον ∆ήµο να τροποποιήσει µια φορά τον 
Πίνακα Στοχοθεσίας του (ΟΠ∆) µέχρι το τέλος Ιουλίου και να τον υποβάλει προς έγκριση στην αρµόδια 
για την εποπτεία του αρχή.  
   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει ότι το κεντρικό  ζήτηµα  της Έκθεσης των αποτελεσµάτων του Β 
Τριµήνου είναι ότι το αποτέλεσµα  που βγαίνει να είναι  προς όφελος του  λαού ,  µε την πολιτική ‘όµως 
που εφαρµόζει η ∆ηµοτική Αρχή ακολουθώντας την πολιτική των µνηµονίων των προηγούµενων αλλά 
και της σηµερινής κυβέρνησης  δεν έχουν καµία θετική αντανάκλαση για  τον λαό όταν έχουν αυξηθεί 
τα τέλη 30-40% , όταν γίνονται κατασχέσεις  λογαριασµών –φοροαπαλαγές σε µεγάλες επιχ/σεις κ.λ.π  
εδώ και έξι χρόνια το αποτέλεσµα στην ζωή των δηµοτών είναι αρνητικό και  τονίζει ότι η µόνη δύναµη 
που µπορεί να ανατρέψει αυτήν την πολιτική η οποία δεν δίνει διέξοδο και δεν υπάρχει ελπίδα και 
µέλλον  βρίσκεται στον αγώνα του λαού .  Τέλος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος   –Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος  . 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 

στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του  Β Τριµήνου του έτους 2016. 

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισµού του Β’ τρίµηνου του έτους 2016 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ       
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ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

Προϋπ/σµός 
Βεβαιωθέντ

α % 
Εισπραχθέντ

α % Κ.Α
. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Η ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 Τακτικά έσοδα 
16.787.384,5

7 6.128.172,62 36,50 5.874.984,43 35,00 95,87 

1 
Πρόσοδοι από 
ακίνητη περιούσια 695.100,00 363.536,94 52,30 144.348,94 20,77 39,71 

2 
Πρόσοδοι από 
κινητή περιούσια 40.000,00 13.538,71 33,85 13.538,71 33,85 100,00 

3 

Εσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 3.601.100,00 1.355.761,30 37,65 1.355.761,30 37,65 100,00 

4 

Εσοδα από λοιπά 
τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή 
υπηρεσιών 3.170.280,00 764.734,44 24,12 730.734,25 23,05 95,55 

5 
Φόροι και 
εισφορές 370.100,00 131.194,38 35,45 131.194,38 35,45 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 8.853.404,57 3.477.486,05 39,28 3.477.486,05 39,28 100,00 

7 
Λοιπά τακτικά 
έσοδα 57.400,00 21.920,80 38,19 21.920,80 38,19 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 7.459.933,47 1.783.304,47 23,91 1.752.673,64 23,49 98,28 

11 

Εσοδα από την 
εκποίηση κινητής 
και ακίνητης 
περιούσιας 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#DIV/0
! 

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 340.023,05 247.039,81 72,65 247.039,81 72,65 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές 
δαπάνες 6.821.660,42 754.381,73 11,06 754.381,73 11,06 100,00 

14 

∆ωρεές - 
κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 

Προσαυξήσεις - 
πρόστιµα - 
παράβολα 271.750,00 151.528,51 55,76 124.562,28 45,84 82,20 

16 
Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 25.000,00 630.324,42 

2.521,3
0 626.659,82 

2.506,6
4 99,42 

2 

Έσοδα 
παρελθόντων 
οικονοµικών 
ετών 1.584.796,07 1.564.125,48 98,70 1.508.032,69 95,16 96,41 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 1.564.125,48 99,03 1.508.032,69 95,48 96,41 

22 Έκτακτα έσοδα 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! 
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3 

Εισπράξεις από 
δάνεια και 
απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 5.684.242,14 5.678.319,74 99,90 205.202,46 3,61 3,61 

31 
Εισπράξεις από 
δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 

#DIV/0
! 

32 

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 5.684.242,14 5.678.319,74 99,90 205.202,46 3,61 3,61 

4 

Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και 
τρίτων 6.555.968,58 1.200.498,74 18,31 1.194.801,64 18,22 99,53 

41 
Εισπράξεις υπέρ 
του δηµόσιου 3.093.000,00 1.192.372,75 38,55 1.186.675,65 38,37 99,52 

42 
Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 3.462.968,58 8.125,99 0,23 8.125,99 0,23 100,00 

5 

Χρηµατικό 
υπόλοιπο 
προηγούµενου 
Έτους 3.848.274,62      

 Σύνολα εσόδων 
41.920.599,4

5 
16.354.421,0

5 39,01 10.535.694,86 25,13 64,42 

 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Β΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
1/1/2016 - 
30/6/2016 

Προϋπ/σµ
ός 

∆εσµευθέν
τα % 

Τιµολογηθέ
ντα % 

Ενταλθέντ
α 

Πληρωθέντ
α % % Κ.

Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ
ΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 
21.442.004,

21 
19.221.758,

04 111,55 8.486.270,07 39,58 
7.592.762,4

8 
7.524.187,3

2 35,09 88,66 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

6.097.877,0
4 

5.691.906,6
4 107,13 2.597.997,69 42,60 

2.589.135,4
8 

2.580.723,0
6 42,32 99,34 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.139.209,2
0 

1.093.877,7
1 104,14 271.871,09 23,86 271.019,21 271.019,21 23,79 99,69 

62 Παροχές τρίτων 
2.142.256,7

1 
1.736.625,1

0 123,36 1.090.688,55 50,91 
1.044.037,5

8 
1.017.357,9

5 47,49 93,28 

63 Φόροι - τέλη 113.000,00 21.784,00 518,73 10.521,53 9,31 10.521,53 5.868,58 5,19 55,78 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 297.911,46 214.695,72 138,76 100.643,08 33,78 74.225,77 64.046,53 21,50 63,64 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστεως 

2.015.530,8
1 

2.015.530,8
1 100,00 1.079.760,03 53,57 

1.079.760,0
3 

1.079.760,0
3 53,57 

100,0
0 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.668.127,7
7 942.679,89 176,96 214.278,18 12,85 127.719,65 109.068,73 6,54 50,90 
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67 

Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

7.773.091,2
2 

7.339.658,1
7 105,91 3.099.460,04 39,87 

2.375.293,3
5 

2.375.293,3
5 30,56 76,64 

68 Λοιπά Έξοδα 195.000,00 165.000,00 118,18 21.049,88 10,79 21.049,88 21.049,88 10,79 
100,0

0 

7 Επενδύσεις 
7.763.360,4

0 
1.180.527,6

6 657,62 294.107,95 3,79 272.456,60 163.751,15 2,11 55,68 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 436.092,52 295.131,68 147,76 37.011,99 8,49 19.866,73 19.866,73 4,56 53,68 

73 Έργα 
5.995.722,4

9 785.689,15 763,12 247.880,32 4,13 243.374,23 141.925,78 2,37 57,26 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 

1.331.545,3
9 99.706,83 

1.335,
46 9.215,64 0,69 9.215,64 1.958,64 0,15 21,25 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 

#DIV/0
! 0,00 

#DIV/
0! 0,00 0,00 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.522.105,
70 

5.649.177,7
3 221,66 0,00 0,00 

3.661.864,1
4 

3.550.485,1
3 28,35 

#DIV/
0! 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 
4.232.330,4

5 
4.190.356,3

0 101,00 0,00 0,00 
2.289.993,1

8 
2.247.411,1

3 53,10 
#DIV/

0! 

82 Αποδόσεις 
3.313.621,7

5 
1.458.821,4

3 227,14 0,00 0,00 
1.371.870,9

6 
1.303.074,0

0 39,32 
#DIV/

0! 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 

#DIV/0
! 0,00 

#DIV/
0! 0,00 0,00 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

4.976.153,5
0 0,00 

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

#DIV/
0! 

9 Αποθεµατικό 193.129,14         

 
Σύνολα 

δαπανών 
41.920.599,

45 
26.051.463,

43 160,91 8.780.378,02 20,95 
11.527.083,

22 
11.238.423,

60 26,81 
127,9

9 

 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   214  / 2016                                                                  Α∆Α: 6Ρ16ΩΕ5-ΤΟ5            

 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης  πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 
λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   ο οποίος 
εισηγούµενος  το 11 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων  του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 
2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
συνηµµένο σχέδιο της τροποποίησης  του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του 
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2016   που αποτελεί και 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ,το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ. 2014)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ 

ΜΕ "0"

Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες

(12) Έκτακτες ε ι̟χορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών (+) (06)_Έσοδα α̟ό 

ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (-)(µείον) (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη 

δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε ι̟δοµάτων

6.883.599 6.706.127 505.442 429.252 502.792 1.437.487 505.442 613.701 438.862 1.558.005 2.995.492 585.047 530.094 520.485 1.635.627 4.631.118 584.980 838.555 828.946 2.252.481 6.883.599 0

Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόµατα (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων 2.309.828 2.309.828 0 0 366.126 366.126 0 362.909 0 362.909 729.034 361.980 0 361.980 723.960 1.452.994 0 659.399 197.435 856.834 2.309.828 0

Γραµµή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις. 6.967.143 3.770.939 0 77.803 389.722 467.524 231.064 55.793 0 286.857 754.382 299.303 299.303 375.203 973.808 1.728.189 299.303 2.464.558 2.475.094 5.238.954 6.967.143 0

(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α̟ό την κινητή ̟εριουσία 

(+) (03)_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη, 

δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι̟ά τακτικά 

έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές, 

κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ρόστιµα, ̟αράβολα (+) (16)_Λοι̟ά 

έκτακτα έσοδα

8.852.230 6.889.697 47.606 45.696 439.504 532.806 568.868 775.870 1.271.208 2.615.945 3.148.750 333.495 995.849 1.093.080 2.422.424 5.571.174 843.741 1.099.628 1.337.686 3.281.056 8.852.230 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.584.796 1.508.900 848.062 517.829 59.777 1.425.667 28.028 32.312 22.730 83.071 1.508.738 6.032 25.596 3.901 35.529 1.544.266 3.901 14.451 22.178 40.530 1.584.796 0

Σύνολο Γραµµής 4 10.437.026 8.398.597 895.668 563.525 499.280 1.958.473 596.896 808.182 1.293.938 2.699.016 4.657.488 339.527 1.021.445 1.096.981 2.457.952 7.115.441 847.642 1.114.079 1.359.864 3.321.586 10.437.026 0

Γραµµή 5
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό 

α̟αιτήσεις ΠΟΕ 
(32 - 85)  (Εκτίµηση εισ̟ράξεων) 708.089 918.492 53.617 44.235 23.862 121.714 23.228 35.638 23.918 82.783 204.497 47.726 78.002 57.276 183.004 387.501 103.998 132.998 83.591 320.587 708.089 0

Γραµµή 6 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Ε ι̟στροφές 

χρηµάτων+(31)_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
6.573.444 6.775.599 172.826 182.636 219.973 575.435 203.050 199.382 216.935 619.367 1.194.802 351.823 358.252 465.252 1.175.326 2.370.128 1.064.252 1.244.243 1.894.822 4.203.317 6.573.444 0

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο (5)_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο 3.848.275 3.552.331 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 3.848.275 0

A 37.727.405 32.431.914 5.475.827 5.145.725 5.850.030 8.775.033 5.407.955 5.923.879 5.821.927 9.457.211 14.383.969 5.833.680 6.135.370 6.725.450 10.997.951 21.533.646 6.748.449 10.302.107 10.688.026 20.042.033 37.727.405 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 5.739.913 6.088.836 339.816 431.687 443.548 1.215.050 439.821 444.970 480.882 1.365.673 2.580.723 364.113 546.648 515.679 1.426.440 4.007.163 507.905 610.404 614.441 1.732.750 5.739.913 0

Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε̟ιδόµατα  2.309.828 2.309.828 0 0 366.076 366.076 0 362.860 0 362.860 728.937 363.933 0 363.933 727.867 1.456.803 0 657.495 195.530 853.025 2.309.828 0

Γραµµή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης 2.015.531 2.015.531 179.557 179.641 181.085 540.283 179.886 179.923 179.669 539.477 1.079.760 179.528 180.732 181.524 541.784 1.621.544 180.752 183.371 29.863 393.986 2.015.531 0

Γραµµή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (7)_Ε̟ενδύσεις 8.626.177 5.127.470 0 0 29.323 29.323 44.750 16.777 72.901 134.428 163.751 264.039 145.927 206.889 616.855 780.606 1.149.101 3.214.157 3.482.314 7.845.571 8.626.177 0

Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ιχορηγούµενες Πληρωµές 

Υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε.
4.203.206 3.044.750 533.049 120.483 486.793 1.140.325 735.718 198.220 173.148 1.107.087 2.247.411 53.777 119.200 70.000 242.977 2.490.388 119.200 750.527 843.091 1.712.818 4.203.206 0

(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 7.698.802 7.581.209 0 353.643 768.576 1.122.220 458.690 414.860 379.523 1.253.074 2.375.293 790.089 527.060 931.026 2.248.174 4.623.468 448.655 1.543.732 1.082.947 3.075.334 7.698.802 0

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόµατα 2.309.828 2.309.828 0 0 366.076 366.076 0 362.860 0 362.860 728.937 363.933 0 363.933 727.867 1.456.803 0 657.495 195.530 853.025 2.309.828 0

Σύνολο Γραµµής 6 5.388.974 5.271.381 0 353.643 402.500 756.143 458.690 52.000 379.523 890.213 1.646.357 426.155 527.060 567.092 1.520.308 3.166.664 448.655 886.237 887.417 2.222.309 5.388.974 0

Γραµµή 7 Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες 

(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) 

(64)_Λοι̟ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟άνες ̟ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι̟ά 

έξοδα

6.040.253 4.715.672 209.498 250.437 288.251 748.186 318.559 274.094 147.571 740.225 1.488.411 499.769 392.181 812.208 1.704.158 3.192.569 428.104 1.053.400 1.366.180 2.847.684 6.040.253 0

Γραµµή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι̟ές α̟οδόσεις 3.331.098 3.345.772 211.037 250.269 227.736 689.042 191.084 199.695 223.253 614.032 1.303.074 273.417 276.135 276.135 825.687 2.128.761 276.135 463.108 463.093 1.202.336 3.331.098 0

Γραµµή 9 Α̟οθεµατικό (9)_Α̟οθεµατικό 72.425 512.672 72.425 0

B. 37.727.405 32.431.914 1.472.956 1.586.161 2.425.312 5.484.428 2.368.508 1.728.540 1.656.948 5.753.996 11.238.424 2.424.732 2.187.883 2.993.461 7.606.075 18.844.499 3.109.852 7.818.700 7.881.928 18.810.480 37.727.405 0

Γ. ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ   (85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 4.976.154 0 4.976.154

∆1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 42.703.558

∆2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 42.703.558

Ε. 0 0 4.002.871 3.559.564 3.424.719 3.290.605 3.039.447 4.195.339 4.164.979 3.703.216 3.145.546 3.408.948 3.947.487 3.731.989 3.391.876 2.689.147 3.638.597 2.483.408 2.806.097 1.231.553 0

Σύνολο Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους (̟.χ 

2013)
3.652.348

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (̟.χ 2014) 1.766.750 1.957.327 3.082.269 2.311.478 2.376.769 2.590.657 2.530.000 2.500.000 2.480.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Η ̟ερίοδος της ο̟οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε 

τη συµ̟λήρωση του αριθµού 1 στα δι̟λανά ̟εδία 1 1 1 1 1 1 1 1

Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, 

̟ρόστιµα, ̟ρόσοδοι α̟ό ̟εριουσία)  

Γραµµή 6

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                          

(Συµ̟ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα ̟εδία µε την ένδειξη "0" / ̟οσά σε ευρώ)                                                                
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσειςΣΤ.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

         Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι το κεντρικό  ζήτηµα  της  στοχοθεσίας των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων  του ∆ήµου είναι ότι το αποτέλεσµα  που βγαίνει να είναι  προς όφελος του  λαού ,  µε 
την πολιτική ‘όµως που εφαρµόζει η ∆ηµοτική Αρχή ακολουθώντας την πολιτική των µνηµονίων των 
προηγούµενων αλλά και της σηµερινής κυβέρνησης  δεν έχουν καµία θετική αντανάκλαση για  τον λαό 
όταν έχουν αυξηθεί τα τέλη 30-40% , όταν γίνονται κατασχέσεις  λογαριασµών –φοροαπαλαγές σε 
µεγάλες επιχ/σεις κ.λ.π  εδώ και έξι χρόνια το αποτέλεσµα στην ζωή των δηµοτών είναι αρνητικό και  
τονίζει ότι η µόνη δύναµη που µπορεί να ανατρέψει αυτήν την πολιτική η οποία δεν δίνει διέξοδο και δεν 
υπάρχει ελπίδα και µέλλον  βρίσκεται στον αγώνα του λαού .  Τέλος δηλώνει ότι :  Με αυτό το πλαίσιο 
καταψηφίζουµε το σχέδιο τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2016  του ∆ήµου Κεφαλονιάς και καλούµε 
τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα µε την πάλη τους να τον ανατρέψουν διεκδικώντας τις 
σύγχρονες ανάγκες τους».  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος   –Σοφία Γαρµπή –Ιωάννης 
Λυκούδης και Κωνσταντάκης Άγγελος  . 

Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)Την αριθ. πρωτ. 1423/02-10-2014 γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α.  
  4)την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου 

  5) το  τροποποιηµένο σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων   του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2016 

                                   
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει την τροποποίηση του  σχεδίου του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 
του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους 2016 που 
διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το ∆.Σ. 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   215 / 2016                                                              Α∆Α: 77ΗΧΩΕ5-ΗΘ4      
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου διαγωνισµού  για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών της ∆. Ενότητας Ελειού Πρόννων, καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών 
Προσώπων    Ο.Κ.Α.Π, Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 13ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου 
διαγωνισµού  για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών της ∆. Ενότητας Ελειού Πρόννων, 
καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων Ο.Κ.Α.Π, Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Σχολική Επιτροπή.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-07-2016 σχέδιο της εν λόγω ∆ιακήρυξης  
∆ηµάρχου όπως συντάχθηκε από το  Γραφείο Προµηθειών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
                                                               ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών της ∆. Ενότητας Ελειού 
Πρόννων, καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων    Ο.Κ.Α.Π, Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή. 

                                                           Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 
Έχοντας υπόψη 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 
2)Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΟΠΤΑ. 
3)Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β) 
4) Την /2016  Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία   εγκρίθηκε η 
αποδέσµευση πίστωσης ύψους 28.128,73€ εις βάρος των Κ.Α 30.6641.08 το ποσό των 28.843,99€  
και από των Κ.Α.20.6641.08 το ποσό των 5.000,00€ και από των Κ.Α.10.6641.08 του προϋπολογισµού 
έτους 2016 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 
5) Την υπ΄αριθ. 239/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
µελέτη, και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας, καυσίµων και λιπαντικών της ∆. 
Ενότητας Ελειού Πρόννων, καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων  Ο.Κ.Α.Π, Πρωτοβάθµια 
και ∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή. 
6)Την 1/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Ο.Κ.Α.Π. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 1.830,24€ προϋπολογισµού έτους 2016 για την εκτέλεση 
της ανωτέρω προµήθειας. 
7)Την υπ΄ αριθ.15 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  περί συγκρότησης επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ. 
8)Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να 
προµηθεύσει µε καύσιµα τις  ανάγκες του δήµου και των νοµικών του προσώπων της ∆. 
Ενότητας  Ελειού Πρόννων 

2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των (70.270,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε τους 
ακόλουθους όρους: 

                                                   Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού 

   Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  για τα οχήµατα     της 
∆. Ενότητας Ελειού Πρόννων  , καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων    Ο.Κ.Α.Π, 
Πρωτοβάθµια, και ∆ευτεροβάθµια, σχολική επιτροπή. 

Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 
Άρθρο 2ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος στις  04 Αυγούστου , ηµέρα  Πέµπτη  
και ώρα 11.00 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο οικονοµικής  προσφοράς ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις 04/08/2016 και ώρα 11.00 
π.µ.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 10/08/2016 στον αυτό 
τόπο και ώρα. 

   
 

Άρθρο 3ο –Γλώσσα 
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Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 4ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 
β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 
γ) συνεταιρισµοί 
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού.   
δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 
i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην 
διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. 
ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 
ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να 
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο 
της προσφοράς. 
iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν της ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από 
τη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται 
παρακάτω,  κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 
α)-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την 
οποία θα δηλώνεται : 

• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και  ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη στα 
∆ηµοτικά Καταστήµατα. 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

         Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,     
         από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
         που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και να ισχύουν κατά την 
         ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ( Ασφαλιστική Ενηµερότητα) 
 
         γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,    
         από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους    
         υποχρεώσεις τους,και να  ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του    
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         διαγωνισµού. (Φορολογική  Ενηµερότητα) 
         
         δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα 

 
Λοιπά: 
Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 
ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – 
Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας του 
συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες  
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους  ή από άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της 
ταυτότητας τους. 
 

3. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 

           Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η                                             
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους        
          

β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή 
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 
50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 
15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί 
µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους 
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
 

Άρθρο 5ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

σφραγισµένες προσφορές µέχρι και 04/08/2016 και ώρα 11:00 π.µ.  
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2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια  επιτροπή  διεξαγωγής διαγωνισµών 
ΕΚΠΟΤΑ  που διενεργεί το διαγωνισµό. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠΟΤΑ). 

 
Άρθρο 6ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
ως εξής: 

2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
4. α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ καυσίµων και λιπαντικών της ∆. Ενότητας Ελειού Πρόννων, 

καθώς και τις ανάγκες των Νοµικών Προσώπων    Ο.Κ.Α.Π, Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή.» 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 
γ) Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου «» 
δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού «04/08/2016» 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ) Ο φάκελος τη οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από 
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. 

6. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί 
το έργο της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 

7. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος για το σύνολο των υπό προµήθεια 

ειδών  του διαγωνισµού.      
8.   Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην        Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή εγγυητική επιστολή  συµµετοχής 
αναγνωρισµένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α και ποσού 
(1.133,40   €) 

 
Άρθρο 7ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες  από την επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της, κατ΄ ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες  (άρθρο 13 
ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 8ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 9ο –Προσφερόµενη τιµή. 
Για τα υγρά καύσιµα η προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί της µέσης τιµής λιανικής 

πώλησης την ηµέρα παράδοσης στην  ∆.Ε. Ελειού πρόννων  του ∆ήµου Κεφαλονιάς    

Ανάδοχος της προµήθειας κρίνεται αυτός που προσφέρει την µεγαλύτερη έκπτωση. Εάν περισσότεροι 
του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή διενεργείται κλήρωση 
µεταξύ τους. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά 
µονάδα. Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα 
αναλάβουν τελικά την παρούσα προµήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την 
περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προµηθευτών θα 
παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την 
παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της παράδοσης καθενός 
από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 
Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές καυσίµων υποχρεούνται να προσκοµίζουν στην      αρµόδια υπηρεσία ελέγχου και 

εκκαθάρισης δαπανών, µε κάθε τιµολόγιο που εκδίδουν, το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών (Πινάκιο) το οποίο 

εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου και αναγράφονται σε αυτό οι τιµές των καυσίµων 

σύµφωνα µε το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής. 

  
Άρθρο 10ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των 

προσφορών. 
1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών  προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται 
στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 
  Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το 
παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις προσφορές, καθώς και 
των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που 
κρίθηκαν. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών 
και θα προχωρήσει στην τελική γνωµοδότηση. 
 
Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 
-Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 
τους καθοριζόµενους όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει τη µεγαλύτερη έκπτωση.  
2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή  για την 
έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ  (άρθρα 19-21 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 11ο –Ενστάσεις. 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 12ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 
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2. Ο  προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 
 

Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητικές επιστολές ανά φορέα, καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου 
µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 14ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, και σε 
χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιας , του  
Ο.Κ.Α.Π. , καθώς και της  Πρωτοβάθµια, και ∆ευτεροβάθµια, σχολική επιτροπή στην ∆. Ε. Ελειού 
Πρόννων . Λόγω αδυναµίας του ∆ήµου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αµόλυβδης και πετρελαίου 
κίνησης, η τµηµατική παράδοση θα γίνεται στο πρατήριο υγρών καυσίµων του αναδόχου. Η 
παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, 
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τµήµατος 
Προµηθειών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και την ανακήρυξη νέου µειοδότη. 

 
Άρθρο 15ο –Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για τον ∆. Κεφαλονιάς  και 
αντίστοιχα για τα νοµικά πρόσωπα  αφού προηγηθεί ο απαραίτητος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
για να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που πρόσφερε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό 
(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 16ο – Τρόπος πληρωµής. 
Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα αρχή , σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 17ο –Κρατήσεις 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

Άρθρο 18ο –∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο τους παρούσας 
διακήρυξης. 
Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους 
αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 
360153 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος  Παγουλάτος. 

 
Άρθρο 19ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 
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Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα 
δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
  

Άρθρο 20ο -Λοιπά 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως 
ισχύουν σήµερα.                            
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την κατάρτιση ως έχουν των παραπάνω όρων δηµοπράτησης πρόχειρου 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση για την 
ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε καύσιµα τις  ανάγκες του ∆ήµου και των 
Νοµικών του Προσώπων της ∆. Ενότητας  Ελειού –Πρόννων και  ο  ∆ιαγωνισµός να διεξαχθεί τις 4  
Αυγούστου ηµέρα Πέµπτη    και ώρα 11: 00 το πρωί και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ θα 
διενεργηθεί τις 10 Αυγούστου  ηµέρα  Πέµπτη    την ίδια ώρα.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή πιστεύει ότι σε αυτό τον διαγωνισµό δεν καθορίζονται οι 
πραγµατικές ανάγκες για καύσιµα   των σχολείων αλλά  έπρεπε να έχει γίνει µία αναλυτική λίστα  
αναγκών  για όλα τα σχολεία και  βάση  αυτής  να εκπονηθεί η µελέτη και να γίνει ξεχωριστός 
διαγωνισµός ,για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος –Ιωάννης Λυκούδης .           
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   239 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) τις  700-701 &702 /2016 προτάσεις  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την ∆/νση Οικονοµικών   Υπηρεσιών  . 
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του πρόχειρου διαγωνισµού  σφραγισµένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη έκπτωση για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να 
προµηθεύσει µε καύσιµα τις  ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων ΟΚΑΠ και των 
Σχολικών Επιτροπών της ∆ηµοτικής  Ενότητας  Ελειού –Πρόννων. 

2. Εγκρίνει την  δαπάνη  ποσού 28.128,73  € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   30.6641.08  και 
τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε Ελειού –Πρόννων» 

    Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 28.843,99 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   20.6641.08  και 
τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε Ελειού –Πρόννων» 

    Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 5.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α   10.6641.08  και 
τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε Ελειού –Πρόννων» 

3.Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ  τις 4 
Αυγούστου  ηµέρα Πέµπτη    και ώρα 11: 00 το πρωί κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης , και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ τις 
10 Αυγούστου ηµέρα Πέµπτη    την ίδια ώρα. 

4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί  στην ηµερήσια τοπική  
εφηµερίδα.( ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ) και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   216   / 2016                                                       Α∆Α: 7ΘΣ0ΩΕ5-91Ι               
 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας 
Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2016 (σύµφωνα µε την 24/2016   απόφαση  Οικονοµικής 
Επιτροπής) και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Αργοστολίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     θέτει 
υπόψη της Επιτροπής τα 14ο και το 15 o θέµατα   ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγου  
Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2016 
(σύµφωνα µε την 24/2016   απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής 
υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Αργοστολίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» αναφέρει τα παρακάτω:  
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 αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις». 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος και σύµφωνα µε την υπ αρίθ.  3884424945/21-07-2016 
εισήγησή του στην οποία αναφέρει τα εξής :  
 

ΘΕΜΑ: ≪≪≪≪  Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας 

Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2016 (σύµφωνα µε την 24/2016   απόφαση  Οικονοµικής 
Επιτροπής) και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Αργοστολίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς (γραφείο κίνησης) κ.  Ταραζή Γεράσιµο. 
 
Ζητούµε :  α)την απαλλαγή της υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής, Κας  Ελβίρας Λορεντζάτου , όπως 
αυτή ορίστηκε µε την αριθ. 24/2016  απόφαση της Οικονοµικής  Ε̟πιτρο ̟πής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
και αναλυτικά ως εξής: 
Ορίστηκε η κ. Ελβίρα Λορεντζάτου  – υπάλληλος της ∆ .Ε. Αργοστολίου  ως διαχειρίστρια του ποσού 
των 700,00 €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 700,00 €, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
290/019-07-2016 γραµµάτιο είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου, 
β)την έγκριση Πάγιας Προκαταβολής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
στη ∆. Ε. Αργοστολίου , κ. Ταραζή Γεράσιµο (λόγω φόρτου εργασίας της παραπάνω αναφεροµένης 
συναδέλφου)  για την πληρωµή   διαφόρων µικροδα̟πανών, όπως παρακάτω: 
 
ΠΟΣΟ  /    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ    /                   Κ.Α. 
700,00 /   Πάγια Προκ/λή Υπαλλήλου  ∆.Ε Αργοστολίου / Ταραζής Γεράσιµος     /                        8251   
 
 
Επίσης λόγω των παραπάνω ζητείται και η αποδέσµευση ανάληψης δαπάνης ποσού 700,00 € από 
τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι προµήθειες που γίνονται από την πάγια 
προκαταβολή θα µπορούσαν να γίνονται µε πρόχειρους διαγωνισµούς και όχι µε απευθείας 
αναθέσεις. 



 940 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος– Ιωάννης 
Λυκούδης. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Την   24/2016 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκαν πάγιες  
προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι   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  
• το 290/19-07-2016  Γραµµάτιο Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής του 

ποσού των 700,00 € 
• την 102/2016 πρόταση ανάληψης 
• την 147/21-07-2016 απόφαση αποδέσµευσης ανάληψης δαπάνης. 

    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της Παγίας   Προκαταβολής   του οικ. έτους 2016  σύµφωνα µε 
την 24/2016  απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστήθηκε    και ορίστηκε 
διαχειρίστρια  η  υπόλογος υπάλληλος του ∆ήµου κ. Ελβρίρα Λορεντζάτου  για την ∆ηµοτική Ενότητα 
Αργοστολίου . 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή της Πάγιας Προκαταβολής της   υπολόγου  –διαχειρίστριας υπαλλήλου  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελβίρας Λορεντζάτου  του ποσού των 700,00 € το οποίο επεστράφη µε το 
290/19-07-2016  Γραµµάτιο Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου λόγω  φόρτου εργασίας. 
3. Αποδεσµεύει την ανάληψη δαπάνης  ποσού  των 700,00 € από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο Πάγια 
Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος    Πάγιας Προκαταβολής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη ∆. Ε. Αργοστολίου , σαν  διαχειριστή – υπόλογο τον  υπάλληλο κ. Ταραζή Γεράσιµο  για την 
πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδα̟πανών συνολικού ποσού 700,00 € από τον Κ.Α 
00. 8251 και τίτλο Πάγια Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου µε την υποχρέωση κατά την λήξη 
του οικονοµικού έτους να καταθέσει το παραπάνω ποσό στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο 
είσπραξης να διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   217  / 2016                                                                  Α∆Α: 6Χ4ΓΩΕ5-Ι9Φ 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 –Τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  εισηγούµενη το  16ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού –Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράµµατος  οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»    Έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την  από 25-07-2016  εισήγηση  του Προϊσταµένου του   Τµήµατος  Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016. 
 

1. Μετά το αριθµ. πρωτ. 25078/22-07-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού και 
Οργάνωσης του ∆ήµου µας µε θέµα «Εισήγηση αναµόρφωσης π/υ και τεχνικού 
Προγράµµατος Οικονοµικού Έτους 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς» που αναφέρει 
ότι έχοντας υπόψη: 
 
Α)Tην µε αριθµ. πρωτ. 4638/17-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Α∆Α ΩΗΛ84653ΠΓ-17Π) µε θέµα τον 
Καθορισµό συνεχιζόµενων Πράξεων των Μέτρων 321,322 και 323 της Περιφέρειας Ιόνιων 
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Νήσων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013 ) στο Μέτρο 7 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και  
Β)Την µε αριθµ. πρωτ. 4985/06-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Α∆Α ΩΒΠΙ4653ΠΓ-Μ12) µε θέµα τον 
Καθορισµό συνεχιζόµενων Πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013 ) στο Μέτρο 4,Υποµέτρο 
4.3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020 ) µε τις οποίες 
αποφασίστηκε η συνέχιση των ανωτέρω Πράξεων των Μέτρων αυτών ,του ΠΑΑ 2007-2013 
στο Μέτρο 4 και 7 του ΠΑΑ 2014-2020 

 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και την τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016 όπως διαµορφώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 
Κωδικός 
Εξόδων  Περιγραφή Έργου Ποσό πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα µετά την 
παρούσα 

64.7323.02 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆.Ε.ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ 
2012ΣΕ28280124 0,01 402.834,88 

64.7324.02 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΠΟΡΟΥ 
2012ΣΕ28280123 0,01 42.327,40 

64.7324.03 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΣΚΑΛΑΣ 
2012ΣΕ28280125 0,01 78.887,99 

64.7323.03 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 2012ΣΕ28280183 0,01 29.602,72 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του κάτωθι Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων και την ανάλογη 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016: 

 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την 
παρούσα 

1323.12 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. 
Ελειού Πρόννων ( 
πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης )  167.561,79 0,00 402.834,87 570.396,66 

64.7323.02 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. 
Ελειού Πρόννων ( 
πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης )  0,01 0,00 402.834,87 402.834,88 

1323.13 

Πεζοδροµική διαδροµή 
Αγίου Νικολάου Πόρου ( 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ) 0,01 0,00 42.327,39 42.327,40 

64.7324.02 

Πεζοδροµική διαδροµή 
Αγίου Νικολάου Πόρου ( 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ) 0,01 0,00 42.327,39 42.327,40 
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1323.14 

∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. 
Σκάλας ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 0,01 0,00 78.887,98 78.887,99 

64.7324.03 

∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. 
Σκάλας ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 0,01 0,00 78.887,98 78.887,99 

1323.16 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. 
Λειβαθούς ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 222.160,17 0,00 29.602,71 251.762,88 

64.7323.03 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. 
Λειβαθούς ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 0,01 0,00 29.602,71 29.602,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  389.722,02 0,00 1.107.305,90 1.497.027,92 
 
 

2. Μετά το αριθµ. πρωτ. 24666/19-07-2016 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού & 
Οργάνωσης του ∆ήµου µας µε θέµα «Τεχνική Υποστήριξη της Ιστοσελίδας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» όπου προσδιορίζεται το κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των δύο 
domain name www.kefallonia.gr και www.kefallonia.gov.gr ανέρχεται στο ύψος των 992,00 
ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6452.01 µε τίτλο 
«Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών» µε το ποσό των 
1.000,00 ευρώ. 

3. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία αποπληρωµής του έργου µε τίτλο «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
∆ΗΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ» παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.123 µε τίτλο «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜ. 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ (ΣΑΤΑ)» µε το ποσό των 26,47 
ευρώ που προκύπτει από την µεταβολή του συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας από 23% 
σε 24% και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος 2016. 

4. Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουρισµού και προκειµένου να προχωρήσει το 
ανωτέρω τµήµα στην διοργάνωση συνεδρίου εντός του έτους 2016, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.02 µε τίτλο «∆ηµιουργία-
αναβάθµιση δικτυακού τόπου» κατά 1.000,00 ευρώ και την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6442.00 µε τίτλο «∆ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων» κατά 
1.000,00 ευρώ. 

5. Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας στην διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης στον 
φωτεινό σηµατοδότη Κόµβου Κ2 επί της Λεοφώρου Βεργωτή & ∆εβοσέτου, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.15 µε τίτλο «Εργασίες 
αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινών σηµατοδοτών» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 
ευρώ. 

6. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνδεσης των αντλιοστασίων του βιολογικού 
Πόρου-Σκάλας και της Αποχέτευσης Πόρου µε την ∆Ε∆∆ΗΕ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µεταβολή κατονοµασίας των κάτωθι Κ.. Εξόδων : 

• 63.7312.04 µε τίτλο «Σύνδεση Α/Σ µε ∆ΕΗ έργου " ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ( ΕΠΠΕΡΑΑ )» σε «Σύνδεση Α/Σ µε ∆ΕΗ έργου " 
ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΚΑΛΑΣ (ΕΠΠΕΡΑΑ)-Ο παρών 
Κ.Α. χαρακτηρίζεται δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής»  

• 63.7326.06 µε τίτλο «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)- Σύνδεση Α/Σ µε 
∆ΕΗ ( 3ο Υποέργο )» σε «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)- Σύνδεση Α/Σ 
µε ∆ΕΗ ( 3ο Υποέργο )- Ο παρών Κ.Α. χαρακτηρίζεται δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής» 
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7. Μετά από ενηµέρωση από την τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας και προκειµένου να 
επισκευαστεί το δίκτυο απορροής όµβριων και να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις Η/Μ στο 
κυλικείο του Λυκείου Ληξουρίου, ζηµιές που προκλήθηκαν από τους σεισµούς του 2014 µετά 
την πίστωση του ταµείου µας µε ποσό από ασφαλιστική αποζηµίωση, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7331.02 «Επισκευή δικτύων απορροής όµβριων 
& συνδέσεις Η/Μ κυλικείου στο Λύκειο Ληξουρίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 10.416,00 
ευρώ και ισόποση µείωση του Κ.Α. Εξόδων 10.7331.21 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης 
κτιρίου ∆ηµοτικού Θεάτρου Κέφαλος από τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τους σεισµούς του 
2014(ασφαλιστική αποζηµίωση)». Με την µεταβολή αυτή θα ενηµερωθεί και το Τεχνικό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου µας έτους 2016. 

8. Στις 27-30 Σεπτεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στην Κεφαλλονιά η συνεδρίαση και οι 
εκδηλώσεις της Ένωσης Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 
προκαταρτικό πρόγραµµα µας είχε γνωστοποιηθεί και προέβλεπε µεταξύ άλλων, 2 
εκδηλώσεις δηµόσιου χαρακτήρα στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου και στο ∆ηµοτικό 
Μέγαρο Ληξουρίου και τη γενική συνέλευση του ΕΚΙΠΑ στη ∆ηµοτική Κοργιαλένιος 
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου οι οποίες και πραγµατοποιήθηκαν. Οι οµιλίες των Καθηγητών έκτος 
από θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον όπως «Γιατροί από την Κεφαλονιά στις Ιατρικές Σχολές της 
χώρας», περιελάµβαναν και θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως προληπτικής ιατρικής, 
κληρονοµικότητας κ.α.  
Στα πλαίσια αυτά ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είχε πρόθεση να καλύψει ένα δείπνο που 
πραγµατοποιήθηκε στο Αργοστόλι για τα 100-120 άτοµα συνολικού κόστους 2.500€. Το 
συνολικό ποσό της δαπάνης ήταν µέσα στο προσήκον µέτρο κατανάλωσης και έβρισκε 
νόµιµο έρεισµα στις διατάξεις της παρ.3 περ. γ` του άρθρου 158 του ν.3463/2006 του ∆ΚΚ 
διότι επρόκειτο για εκδηλώσεις καταξιωµένων επιστηµόνων οι οποίες συνέβαλαν στην 
προβολή του ∆ήµου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του όπως αυτοί καθορίζονται 
στο άρθρο 75 παρ.1 του ν.3463/2006. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ` αρίθµ. 240/21-9-2012 απόφαση του, ενέκρινε την απόδοση 
από το ∆ήµο του συγκεκριµένου ποσού στην ΕΚΙΠΑ, γεγονός το οποίο και δεν ολοκληρώθηκε 
στην εν λόγω χρήση λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που ισχύουν από την νοµοθεσία 
για τις επιχορηγήσεις τρίτων από το ∆ήµο.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
00.6739.08 µε τίτλο «Απόδοση στην Ένωση Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ. 

9. Μετά την υποβολή της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων Φορολογικού 
έτους 2015 και την διαµόρφωση του ποσού του Φόρου και της προκαταβολής στο ύψος των 
80.398,36 ευρώ εκτός του χαρτοσήµου και του ΟΓΑ Χαρτοσήµου, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 µε τίτλο «Απόδοση φόρου 
εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων» µε το ποσό των 19.500,00 ευρώ καθώς είχε 
διαµορφωµένη πίστωση ποσού 100.000,00 ευρώ. 

10. Μετά από την αριθµ. πρωτ. 25252/25-07-2016 έγγραφο του Τµήµατος προγραµµατισµού µε 
θέµα «Εισήγηση αναµόρφωσης π/υ και τεχνικού Προγράµµατος Οικονοµικού Έτους 2016 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αναφέρει ότι έχοντας υπόψη: 
 

• Με την µε αριθ. πρωτ. 349/21-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α 
66577ΛΕ-ΘΟΤ) εντάχθηκε η πράξη « Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας στην Κεφαλονιά » µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000528 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα « Ιόνια Νησιά 2014-2020 » συνολικού προϋπολογισµού 201.112,92 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

• Με την µε αρ. 143/19-05-2016 και 176/24-5-2016 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου µας εγκρίνεται η αποδοχή της απόφασης , οι όροι ένταξης και η πρόθεση υλοποίησης 
µε ιδία µέσα της Πράξης συνολικού προϋπολογισµού 201.113,92 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α . 

• Με την µε αριθ.148/24-05-2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αναµόρφωση 
του Προϋπολογισµού 2016 που περιλάµβανε και τη νέα αυτή Πράξη. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 
2014-2020», σύµφωνα µε το παράρτηµα 1: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων παράγραφος 2/iii και κατόπιν 
των υποδείξεων που µας έγιναν εισηγούµαστε την τροποποίηση του προϋπολογισµού της ανωτέρω 
Πράξης εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της , 201.113,92 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α , ως ακολούθως :  

 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµορφωθέντα 
Απόφ. 148/16 

Ποσό 
προγράµµατος 
έως 31/12/16 

Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό έτους 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

60.6271 Ύδρευση  702,71 227,50 - 475,21 227,50 Β3 

60.6273 

Φωτισµός και 
κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή 
φωταέριο για δικές 
τους υπηρεσίες  2.000,00 1.300,00 -700,00 1.300,00 Β3 

60.6612.01 

Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων  4.000,00 800,00 -3.200,00 800,00 Β3 

60.6222.01 

Τηλεφωνικά , 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού  1.400,00 1.000,00 -400,00 1.000,00 Β3 

60.6312 

Λειτουργικά – 
µεταβλητά έξοδα 
(κοινόχρηστα ) 600,00 563,00 -37,00 563,00 Β3 

60.6221.01 Ταχυδροµικά – Τέλη  0,00 100,00 100,00 100,00 Β3 

60.6224.01 Λοιπές Επικοινωνίες  0,00 100,00 100,00 100,00 Β3 

60.6611.01 Προµήθεια βιβλίων  0,00 84,00 84,00 84,00 Β3 

60.6615.01 

Εκτυπώσεις 
εκδόσεις 
βιβλιοδετήσεις κλπ 0,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 Β3 

60.6652.01 
Προµήθεια φωτ/κου 
υλικού  0,00 33,00 33,00 33,00 Β3 

60.6653.01 

Προµήθεια 
κινηµατογραφικού 
υλικού  0,00 133,33 133,33 133,33 Β3 

60.6681.01 Υλικά φαρµακείου  0,00 33,00 33,00 33,00 Β3 

60.6699.01 
Λοιπές Προµήθειες 
Αναλωσίµων  0,00 533,33 533,33 533,33 Β3 

60.6422  

Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζηµίωση 
µετακινούµενων 
υπαλλήλων  2.000,00 2.800,00 800,00 2.800,00 

Β4 

60.6431.01 

Έξοδα 
ενηµέρωσης και 
προβολής 
δραστηριοτήτων 
του ∆ήµου  0,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 

Β4 

60.6441.01 

Συµµετοχές σε 
συνέδρια 
συναντήσεις 
διαλέξεις  0,00 333,00 333,00 333,00 

Β4 

60.6451.01 Συνδροµές σε 0,00 166,66 166,66 166,66 Β4 
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εφηµερίδες και 
περιοδικά  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  10.702,71 10.566,82 -138,89 10.566,82  
 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων και την ανάλογη τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2016: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµορφωθέντα 
Απόφ. 148/16 

Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό 
έτους µετά την 
παρούσα µεταβολή  

60.6271 Ύδρευση  702,71 -475,21 227,50 

60.6273 

Φωτισµός και κίνηση 
(µε ηλεκτρισµό ή 
φωταέριο για δικές 
τους υπηρεσίες  

2.000,00 -700,00 1.300,00 

60.6612.01 
Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων  

4.000,00 -3.200,00 800,00 

60.6222.01 

Τηλεφωνικά , 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού  

1.400,00 -400,00 1.000,00 

60.6312 
Λειτουργικά – 
µεταβλητά έξοδα 
(κοινόχρηστα ) 

600,00 -37,00 563,00 

60.6221.01 Ταχυδροµικά – Τέλη  0,00 100,00 100,00 
60.6224.01 Λοιπές Επικοινωνίες  0,00 100,00 100,00 
60.6611.01 Προµήθεια βιβλίων  0,00 84,00 84,00 

60.6615.01 
Εκτυπώσεις εκδόσεις 
βιβλιοδετήσεις κλπ 

0,00 1.183,00 1.183,00 

60.6652.01 
Προµήθεια φωτ/κου 
υλικού  

0,00 33,00 33,00 

60.6653.01 
Προµήθεια 
κινηµατογραφικού 
υλικού  

0,00 133,33 133,33 

60.6681.01 Υλικά φαρµακείου  0,00 33,00 33,00 

60.6699.01 
Λοιπές Προµήθειες 
Αναλωσίµων  

0,00 533,33 533,33 

60.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση 
µετακινούµενων 
υπαλλήλων  

2.000,00 800,00 2.800,00 

60.6431.01 

Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής 
δραστηριοτήτων του 
∆ήµου  

0,00 1.177,00 1.177,00 

60.6441.01 
Συµµετοχές σε 
συνέδρια συναντήσεις 
διαλέξεις  

0,00 333,00 333,00 

60.6451.01 
Συνδροµές σε 
εφηµερίδες και 
περιοδικά  

0,00 166,66 166,66 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

10.702,71 -138,89 10.566,82 
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1321.07 

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

67.032,00 -138,89 66.893,11 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

67.032,00 -138,89 66.893,11 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. Εξόδων 9111) διαµορφώνεται στο 
ποσό των 84.395,58 ευρώ.   
                                                      
Ο Προϊστάµενος  Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού :Μαντζουράτος Θεόδωρος . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  την παρ. 1 εκτός από την ενίσχυση του Κ.Α για την 
πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου Πόρου- επίσης ψηφίζει τις παραγράφους 3-5 -6 και για την 
παράγραφο 7 δηλώνει ότι συµφωνεί µε την επισκευή του δικτύου όµβριων και οι υπόλοιπες εργασίες 
στο κυλικείο του Λυκείου Ληξουρίου αλλά  δεν συµφωνεί για τον σκοπό αυτό να µειωθεί η πίστωση για 
την αποκατάσταση του κτιρίου του ∆ηµοτικού Θεάτρου. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος– Ιωάννης 
Λυκούδης.             και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού 
Προγράµµατος  Οικονοµικού Έτους 2016 . 
2. Καταρτίζει   την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2016   και   
εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Σοφία Γαρµπή    
Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.                 
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