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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
                                             
                                             

                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  26 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  5  η  Αυγούστου  2016  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   5  η   Αυγούστου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    26264/1-08-2016  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε      (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                          Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                           
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                   ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                
 5. Γκισγκίνης Νικόλαος     
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   218  / 2016                                                                                 Α∆Α: 7 Η5ΛΩΕ5-ΣΦΟ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
  ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού του Επαναληπτικού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , 
Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  του Κυλικείου της  ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,                                                                                                                                                                                                                                    
εισηγούµενη   το  1 ο   θέµα    ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού του Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού για 
την προµήθεια  ειδών  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ για το έτος 2016 ,   έθεσε  υπόψη της 
Επιτροπής τo µε αρίθµ. πρωτ. 26265/1-08-2016 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών κ. 
∆ιονυσίου Παγώνη σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει  το µε αριθ. πρωτ. 26229/1-08-2016 Πρακτικό της 
Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το   οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής : 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αργοστόλι: 01.08.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                           Aριθ.Πρωτ.: 26229 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, 

Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών για την Λειτουργία των 
Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Σήµερα 01.08.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , 
κατόπιν της αριθ. 26217/01-08-2016 Γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.Ελευεθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ,Προϊστάµενος ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών(25-07-2015 10:00 π.µ. , 
Α/Α Συστήµατος: 26153 Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού) και το από 
25/07/2016 Ηλεκτρονικό Μήνυµα του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. , 
συνήλθε σε συνεδρίαση την 1/8/2016 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την αριθµ.26217/2016 πρόσκληση 
του Προέδρου της, και καθώς δεν είχε υποβληθεί καµία προσφορά,  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. 1.την 152/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αρθµ. 
16/2016 Μελέτη και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισµού για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, 
Αναψυκτικών και Παγωτών για την Λειτουργία του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των 
Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 » µε σφραγισµένες προσφορές, κατατεθειµένες 
ηλεκτρονικά (άρθρο 5α.Β1α του Π.∆. 118/2007,το ν.4155/2013 ,το άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/13) και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 
8 της αρθµ. 853/22402/01-07-2016 ∆ιακήρυξης] 

2. 2.Την αριθµ. 174/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και 
Παγωτών για την Λειτουργία των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

3. Την αριθµ. 853/22402/01-07-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
4. 4.Το Π.∆. 28/80 
5. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 
6. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α143/28-06-2014) 

7. 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

8. 6. Του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια-και άλλες διατάξεις». 

9. 7. Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. 
10. 8. Το άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Π.∆.60/ΦΕΚ 64 Α716-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

11. 9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

12. 10. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος 
διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

13. 11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

14. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
160/08-08-2014) 

15. 13. Το άρθρο 37 του Νόµου 4320/2015 “Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-2015) 

16. 15. Την υπ’ αριθµ. 8/2016 απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆ΗΚΕ µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

17. 16. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο «16REQ004117788» και το εγκεκριµένο αίτηµα που 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση 
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της προµήθειας, το οποίο έλαβε αριθµό Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 
1ο «16REQ004130939»  

18. Τα αριθµ. 21396/24-06-2016 &23015/06-07-2016 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την προµήθεια «Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, 
Αναψυκτικών και Παγωτών για την Λειτουργία του Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των 
Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

19. Τις αριθ. 173 & 193/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε 
την οποία ενεκρίθησαν τα αριθ. 21396/24-06-2016 &23015/06-07-2016 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, 
Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών για την Λειτουργία του 
Κυλικείου της Παραλίας Μύρτου και των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

20. Το από 25/07/2016 Ηλεκτρονικό Μήνυµα του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

21. Το αριθ. 25208/25-07-2016 Υπηρεσιακό σηµείωµα του Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, περί µετάθεσης της 
ηµεροµηνίας αποσφράγισης του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Ειδών 
Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών 
για την Λειτουργία των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1.Να κηρυχθεί άγονος ο Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
µε συστηµικό αριθµό 26153 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, 
Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών για την των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 . 
2.Την εξεύρεση αναδόχου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών 
Παντοπωλείου, Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών για την 
Λειτουργία των Κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 . 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_______ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά: 

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του,  του Πρακτικού του Επαναληπτικού 
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , 
Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  του Κυλικείου της ΚΕ∆ΗΚΕ   και   την κήρυξή 
του ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επαναλαµβάνει ότι οι µελέτες που προσδιορίζουν τι θα γίνει 
µε  τους διαγωνισµούς του ∆ήµου είναι διάτρητες και δεν αποκοµίζουν το καλύτερο οικονοµικό   
αποτέλεσµα στον ∆ήµο δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρός Γεράσιµος – 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Ηλίας Κουρκουµέλης.            
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 173/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού ) 
3) την 174/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων του Επαναληπτικού 
∆ιαγωνισµού. 
3) το µε αριθ. πρωτ.26229/1-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  .  
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 26229/1-08-2016 το   Πρακτικό της Επιτροπής του 
Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  
Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  των  Κυλικείων  
της  ΚΕ∆ΗΚΕ  για το 2016. 
2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον Επαναληπτικό   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών Παντοπωλείου, Αρτοποιίας,  Ζαχαροπλαστικής, Νερού , Μπύρας, 
Αναψυκτικών και Παγωτών  για την Λειτουργία  των  Κυλικείων  της  ΚΕ∆ΗΚΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2016 . 
3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του παραπάνω ∆ιαγωνισµού για 
περαιτέρω δικές της ενέργειες. 
4. Μετά την έγκριση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού από την  Ε.Α.Α.∆.Η.Σ.Υ αποστέλλεται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εξεύρεση αναδόχου. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    219  / 2016                                                             Α∆Α: 6ΤΜΑΩΕ5-Ο1Φ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  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» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 2ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «¨Έγκριση Πρακτικού   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  από 3-08-2016 έγγραφο του Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει το µε αρίθµ. πρωτ. 
26579/3-08-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού  οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αργοστόλι: 03.08.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                  Aριθ.Πρωτ.: 26579 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «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» 
Σήµερα 03/08/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 16/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 26431/02-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου της, αποτελούµενη 
από τους: 
1.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Αναπληρωµατικό 
Μέλος). 
2.ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε 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»για την κάλυψη 
των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 917/25710/27-
07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

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

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως ένας(1)) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά 
και αναλυτικά ο κάτωθι αναφερόµενος: 

1]ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟ µε Α∆Τ: ΑΚ 398731, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 26551/03-08-2016 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία του παραπάνω αναφεροµένου συµµετέχοντα και ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά του Κουλουµπή 
Γεράσιµου και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 
917/25710/27-07-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) αριθµ. Νο 22274/01-08-2016 Eγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 1131,96€, 
β) αριθ. 36013/01-04-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)αντίγραφο ποινικού µητρώου 
στ)αριθ. 80/2016 & 391/2016 & 392/2016 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της αριθ. 917/25710/27-07-2016∆ιακήρυξης 

και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. 
 

θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά του θα έχει χρονική διάρκεια τρεις(3) µήνες, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη µελέτη και τη διακήρυξη, 
 

ι)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α)την µε αριθ. : 917/25710/27-07-
2016Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «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 την µε 
αριθµ. 107/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η µε αριθµ. 38/2016 Μελέτη για «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»], , β) την παραπάνω αναφερόµενη 
κατατεθείσα προσφορά,  

προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς», ,και αφού την έλεγξε και την µονόγραψε, διαπίστωσε ότι: 
η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» για τις «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», προσέφερε το ποσό των 55.217,52€ (χωρίς ΦΠΑ) 
και το ποσό των 68.469,72€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 1,967% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης,  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την µε αριθ. : 917/25710/27-07-2016Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του 
Πρόχειρου διαγωνισµού για «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», µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη µεγαλύτερη έκπτωση, 
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β)την µε αριθ. 26551/3-8-2016προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», 

γ) Την µε αριθµ. 107/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
µε αριθµ. 38/2016 Μελέτη για «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», 
δ) Την µε αριθµ. 38/2016 Μελέτη για την «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», που συντάχθηκε από τον Υπάλληλο του 
Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-Κτιριακών –Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , Κο Γεράσιµο Φιλιππάτο 
ε) Την µε αριθµ. 25711/27-07-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για «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»,που 
δηµοσιεύθηκε σε µία(1) τοπική εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
στ) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την Υπηρεσία «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»,για την 
εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ειδικότερα της ∆.Ε. 
Παλλικής και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
ζ)κρίνει την µοναδική αυτή προσφορά κατά τα ανωτέρω συµφέρουσα, εκτιµώµενη κατά το 
περιεχόµενό της και αξιολογούµενη µε πρόσφορα κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως τις τιµές 
που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για 
όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την Υπηρεσία «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» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η οποία προσέφερε έκπτωση 1,967%επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.380,44€ και συνολική προσφορά 68.469,72€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), , 
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ__________ 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του µε αρίθµ. πρωτ. 26579/3-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την  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  την ανάδειξη µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η οποία προσέφερε έκπτωση 1,967%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 1.380,44€ και συνολική προσφορά 68.469,72€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί έχει πολλά ερωτηµατικά ως προς τον τόπο 
και τον χώρο υλοποίησης  του έργου. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Ηλίας Κουρκουµέλης.            
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τις 107 & 232 /2016 αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 212/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. 
το   µε αρίθµ. πρωτ. 26579/3-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την εισήγηση της 
Προέδρου. 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 26579/3-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την  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. Ανακηρύσσει µειοδότη για την  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» την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η 
οποία προσέφερε έκπτωση 1,967%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.380,44€ και συνολική 
προσφορά 68.469,72€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
3) Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο νοµιµότητας της παρούσας απόφασης ο ανάδοχος της εν λόγω 
εργασίας µε την επωνυµία «ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» είναι υποχρεωµένος να προσέλθει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης  και να 
καταθέσει κατά το νόµο, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     220/ 2016                                                                     Α∆Α: 7ΥΚΒΩΕ5-ΛΣΗ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του 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 3ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού του  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 µε αρίθµ. πρωτ. 26866/4-08 -2016 διαβιβαστικό του 
αναπληρωτή  Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ.  Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο 
θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ.  26818/4-08-2016 Πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού  
το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αργοστόλι : 4.08.2016  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                              Aριθ.Πρωτ.: 26818  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΟΚΑΠ, Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»  
 
Σήµερα 04.08.2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 
26674/03-08-2016 Πρόσκληση του 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).  
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3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς 
(Αναπληρωτής Πρόεδρος).  
Από τις 10:30 έως τις 11:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΑΠ, Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Τις 11:01 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 
10:30 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχει πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά και αναλυτικά:  
Η προσφορά µτης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», και η 
οποία έλαβε αριθ. πρωτ. :26749/04-08-2016  
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία του παραπάνω αναφεροµένου συµµετέχοντα 
και ειδικότερα:  
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 
της εταιρείας «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 919/25814/28-07-2016 διακήρυξης και 
αναλυτικά:  
α)αριθµ. Νο 22275 Eγγυητική Επιστολή του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 1133,40 για το σύνολο 
της προµήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΑΠ, Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
β)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας  
γ) Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας  
δ) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας  
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ε)αριθ. 241546/342187/02-08-2016 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλονιάς  
στ Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»  
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ»δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή 
τωνΟ.Τ.Α.  
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των 
όρων της 919/25814/28-07-2016 διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων 
και κείµενων νόµων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  
θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει 
να παραδόσει τα είδη στα δηµοτικά καταστήµατα,  
ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης θα είναι 365 ηµέρες,  
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά  
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» και αφού του ανακοίνωσε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής είναι σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 919/25814/28-07-2016 διακήρυξη 
προέβη στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και συγκεκριµένα στο άνοιγµα του 
Υποφακέλου της Οικονοµικής προσφοράς της παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας, η 
οποία προσέφερε έκπτωση 1% επί του συνόλου των ζητουµένων, από την 
αριθ. 19/2016 Μελέτη, ποσοτήτων  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
α)την αριθ 919/25814/28-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς,  
β)την αριθ. 19/2016 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
γ)την αριθ. 239/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η αριθ. 19/2016 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
δ)την αριθ. 25847/28-07-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης ,  
ε)την αριθ. 215/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού και 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΑΠ, Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»  
στ)το γεγονός ότι είναι αναγκαίο να καλυφθούν οι ανάγκες για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για την ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ καθώς και για τα Νοµικά 
Πρόσωπα στην ιδία ∆.Ε.,  
ζ) Την παραπάνω οικονοµική προσφορά  
η) το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα 
µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης,  
θ) Την έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης που επιτεύχθηκε,  
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΑΠ, 
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ) και των Νοµικών του Προσώπων στην ιδία ∆.Ε. , την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί 
προϋπολογισµού της µελέτης για το σύνολο των ζητουµένων σε αυτή ειδών(µε τη δαπάνη 
ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 702,71€ ,  
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________  
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________  
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________  
 
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 Πρακτικού  του 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 και την ανάδειξη αναδόχου  την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί προϋπολογισµού της µελέτης για το 
σύνολο των ζητουµένων σε αυτή ειδών(µε τη δαπάνη ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 702,71 € . 
 
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 της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Ηλίας Κουρκουµέλης.            
  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) την 215/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων. 
το   µε αρίθµ  .πρωτ. 26818/4-08-2016   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 26818/4-08-2016  Πρακτικό της Επιτροπής 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. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» η οποία 
προσέφερε έκπτωση 1,00% επί προϋπολογισµού της µελέτης για το σύνολο των ζητουµένων 
σε αυτή ειδών(µε τη δαπάνη ΦΠΑ), ήτοι έκπτωση 702,71 € . 
3. Μετά την κατά νόµο έγκριση της παρούσας απόφασης 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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Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΖΑΚΗΣ ∆. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» 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) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   221  / 2016                                                                                 Α∆Α: ΩΜΕΗΩΕ5-54∆ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  Επέκταση 
Φ.Ο.Π.   
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
το 4ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για  Επέκταση Φ.Ο.Π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 25745/27-07-2016 εισήγηση του Προϊστάµενου του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιου Παγώνη ,  θεωρηµένη από 
τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . Αικατερίνης 
Ελευθεράτου    για την Επέκταση Φ.Ο.Π » 

Ζητείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην 
Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  Αικατερίνη Ελευθεράτου, για την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. 
Τρωιαννάτων.  
Σηµειώνεται ότι τόσο στην αριθ. 97/2015 Απόφαση του ∆.Σ. όσο και στα αριθ. 584/15-10-2014 & 
111/30-01-2015 έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ το αναγραφόµενο και εγκεκριµένο ποσό, για την εν λόγω 
επέκταση Φ.Ο.Π., είναι αυτό των 1.100,12€. Πλην όµως στο αριθ. 50913/25-07-2016(αριθ. πρωτ. 
εισερχ/ων ∆ήµου:25681/27-07-2016) έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ και στην αριθ. 726/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης είναι αυτό των 1.109,06€. Η διαφορά των 8,94€ προκύπτει από την 
ποσοστιαία αύξηση του ΦΠΑ κατά 1% από την 1/6/2016. 
 
 ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  Κ.Α.Ε.  Αριθ. Έκθεσης  
1.109,06  ΕΝΤΑΛΜΑ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΕΛΕΥΘΕΡ
ΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)  

20.7325.02  726/2016  

 
Συνηµµένα: α) 726/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                    Β) 97/2015 απόφαση ∆.Σ  
     
 Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
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«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«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.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 
 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στη ν υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ελευθεράτου 
Αικατερίνη ποσού 1.109,06 €  από τον Κ.Α 20.7325.02 για την Επέκταση Φ.Ο.Π 
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  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης Νικόλαος  - 
Ηλίας Κουρκουµέλης και Γκισγκίνης Νικόλαος.            
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• 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 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• την 97/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• την    υπ αρίθ.  726 /2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.109,06 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  20.7325.02  µε τίτλο 
« Επέκταση Φ.Ο.Π  » . 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Ελευθεράτου 
Αικατερίνη   ποσού 1.109,06 € από τον Κ.Α 20.7325.02   για Επέκταση Φ.Ο.Π  (επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού οδών και Πλατειών σύµφωνα µε την 97/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
συγκεκριµένα στα Τρωιαννάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου). 
3. Η απόδοση λογαριασµού του  παραπάνω Ενταλµάτος  Προπληρωµής  θα γίνει έως την   5/11/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    222  / 2016                                                                              Α∆Α: 7ΑΡ∆ΩΕ5-Ι35 

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. Αικατερίνη 
Ελευθεράτου    η οποία  εισηγούµενη       το  5ο 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 
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. 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 

προυπ. Υπόλοιπο 

727 01/08/2016 279,00 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΩΝ] 30. 6462 2.954,27 

728 01/08/2016 90.523,01 

Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 

0758)- Σύνδεση Α/Σ με ΔΕΗ ( 3ο Υποέργο ) - Ο 

παρών Κ.Α. χαρακτηρίζεται δεκτικός 

εντάλματος προπληρωμής 63.7326.06 0,00 

730 02/08/2016 992,00 

Συνδρομές INTERNET - Σύμβαση παροχής 

διαδυκτιακών υπηρεσιών[αριθ. 24666/2016 

έγγραφο τμη΄ματος ΤΠΕ & ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ] 00.6452.01 929,30 

731 02/08/2016 24.552,00 

Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Θεάτρου 

Αργοστολίου 10.7331.23 0,00 

732 02/08/2016 44,64 

Δημοσίευση προκυρήξεων [αριθ. 217/2016 

αποφ. ΔΣ] 10. 6462 1.398,12 

733 02/08/2016 39.838,10 

Οδοποιϊα δρόμου Πλαγιάς Κακογγύλου 

Ερίσου [εναντι 3ης Εντολής-ΣΑΤΑ ] 30.7323.37 62.532,22 

735 02/08/2016 198,40 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΕΔΗΚΕ] 10. 6462 1.199,72 

736 02/08/2016 99,20 

ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΕ ΘΕΜΑ 

"ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017" 00. 6073 1.329,60 

737 02/08/2016 8.829,68 

Επισκευή -συντήρηση υπάρχοντος κτιρίου 

(τουαλετών) Πλατύ Γυαλού ΣΑΤΑ,2ος 

Λογαριασμός 30.7331.51 1.337,13 

738 02/08/2016 1.315,74 

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής)[ΣΧΕΤ. 39/2016 

ΑΠΟΦ.ΟΙΚ,26470/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΑ,]-ΕΞΟΔΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ-ΑΜΟΙΒΉ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ 00.6494 3.659,76 

739 02/08/2016 1.100,00 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ[σχετ.:αριθ.223/2016 

Α;ΠΟΦ.ΔΣ,αριθ. 26476/2016 προσφορα) 00. 6421 10.900,00 

740 3/8/2016 200,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 207561 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 192/2016 ΑΠΟΦ. ΔΣ & 

196/2016 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. 10. 6253 0,00 

741 3/8/2016 620,14 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΑ 35. 6699 4.985,41 

742 3/8/2016 274,77 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΑ 10.6641.03 4.039,29 

743 3/8/2016 105,09 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΑ 35. 6682 10.903,13 

744 3/8/2016 3.282,78 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ. 

ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ( ΣΑΤΑ )  

30. 

7333.123 0,00 

745 3/8/2016 1.197,72 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00. 6116 0,00 

746 3/8/2016 90,00 

Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 

παραλιών  

70. 

6662.01 238,00 

747 3/8/2016 4.402,00 

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 

10. 

6613.01 4.225,94 
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748 3/8/2016 700,00 

Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης - 

κλιματισμού 

10. 

7135.03 2.800,00 

749 3/8/2016 390,6 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ & 

ΣΑΜΗΣ] 10. 6462 809,12 

750 4/8/2016 3.498,66 

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για 

Δ.Ε. Λειβαθούς 

20. 

6682.07 1,34 

751 4/8/2016 3.328,16 

Προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών 

χαρών 35. 6662 1,98 

752 4/8/2016 372 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓ/ΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΕΣ 

ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ 10. 6462 437,12 

753 4/8/2016 14.996,56 

Προμήθεια υλικών συντήρησης και 

επισκευής κυλικείου Πλατύ Γιαλού 

70. 

6661.01 3,44 

754 4/8/2016 235,6 

Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 

παραλιών  

70. 

6662.01 2,40 

755 4/8/2016 753,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 35. 6699 4.232,41 

756 4/8/2016 247,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

35. 

6262.03 12.086,18 

 
 
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 τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :727-
728-730-736-738-740 -752 και όλες τις Πάγιες των Προέδρων. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης. 
 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  223 / 2016                                                                                  A∆Α: 6ΜΓΠΩΕ5-Η36 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «Κατασκευή 
τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα.» 
    

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης   
εισηγούµενη      το  8  ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση  επικαιροποιηµένων  
δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη – 
Χαβριάτα.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
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Σύµφωνα µε την  104/19-04-2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  προσωρινός 
µειοδότης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον Οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα.» η 
εταιρία µε την επωνυµία  «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» ο οποίος  προσέφερε µέση τερµακτή 
έκπτωση, ποσοστού ( 2 %) δύο  επί τοις εκατό  επί του προϋπολογισµού του έργου. 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου,  η Οικονοµική Επιτροπή µε το αριθ. πρωτ. 22212/30-06-2016  έγγραφό της 
ζήτησε  από την προσωρινά ανάδοχο εταιρία  να   υποβάλει   τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως 
επακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2  της διακήρυξης του εν λόγω  έργου  (κατάρτιση των 
όρων δηµοπράτησης µε την  74/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε  Α∆Α: 69ΦΦΩΕ5-Φ2Ψ . 
Στην συνέχεια µε το υπ  αρίθ.πρωτ. 24032/2016 έγγραφο της   η προσωρινά ανάδοχος εταιρεία µε την  
επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» κατέθεσε  τα ζητούµενα δικαιολογητικά στην   Τεχνική 
Υπηρεσία για σχετικό έλεγχο τα οποία σύµφωνα µε το 2403222-07-2016 µε το έγγραφό  του 
Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης .   
 
Μετά τα παραπάνω   η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  
των παραπάνω προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του προσωρινού µειοδότη 
µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» τα οποία σύµφωνα µε την βεβαίωση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  του εν λόγω έργου  , 
προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους 
διακήρυξης  . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης και Γκισγκίνης Νικόλαος.            
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   74/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  104 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου  
4) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  
Ε.∆.Ε» επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά   για την εκτέλεση  του έργου«Κατασκευή τοιχίου στον 
Οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα.» τα οποία τηρούν  τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της 
∆ιακήρυξης  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής 
της  στον διαγωνισµό . 
2.Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον   δεύτερο  µειοδότη µε την επωνυµία «Χ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ Α.Ε»  (έκπτωση ένα  (1%)  επί τοις εκατό)  πριν την κοινοποίηση της  104/2016 
απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία , να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια 
η 104 /2016  ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η παρούσα  , αποφάσεις  της 
Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  
Ε.∆.Ε» και τέλος   να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΛΑΜΠΡΟΣ Α . ΣΠΥΡΑΤΟΣ  Ε.∆.Ε» για 
την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    224 / 2016                                                               Α∆Α: 6167ΩΕ5-ΦΚΡ  
ΘΕΜΑ : Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆) και αίτησης αναστολής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση της επισπευδόµενης εις 
χείρας της «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατάσχεσης και ορισµός δικηγόρου.  
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆) και 
αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση 
της επισπευδόµενης εις χείρας της «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατάσχεσης και 
ορισµός δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 26863/ 04-08-2016 εισήγηση της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  

 
Την 18.07.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 18.07.2016 κατασχετήριο έγγραφο των α) 

Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) 
Ρεβέκκας 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 εις 
χείρας της «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης µε το οποίο προς ικανοποίηση των 
απαιτήσεων τους συνολικού χρηµατικού ποσού 79.104,63 ευρώ προέβησαν σε αναγκαστική εκτέλεση 
µε κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στην ως άνω τράπεζα. 

Κατά της ως άνω κατάσχεσης υφίσταντο σοβαροί νοµικοί λόγοι για τους οποίους ο ∆ήµος 
µας έπρεπε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής 
για την ακύρωση της κατάσχεσης.  

Επειδή η άσκηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων έπρεπε να γίνουν στο Ειρηνοδικείο της 
Αθηνάς ως καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµόδιο ∆ικαστήριο, οι δε προθεσµίες για την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής µετά την κατάθεση της αίτησης αναστολής είναι πολύ σύντοµες ως εκ τούτου η 
µετάβαση της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου αφενός δεν ήταν εφικτή λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων αφετέρου ήταν ασύµφορη για τον ∆ήµο µας. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε 
όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της  εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως τρίτης ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, β) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου 
Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 
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 ιστ) της  
εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, γ) να εγκρίνετε τον ορισµό της 
∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κας. Νατάσσας Τσατραφύλλια για την κατάθεση των ως άνω 
ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα όπως παραστεί και 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία που θα οριστεί από τον Πρόεδρο υπηρεσίας καθώς 
και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής και δ) την χορήγηση εντολής – πληρεξουσιότητας στη επί 
παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο 
Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κα. Ιωάννα Μαρκέτου οι οποίες είτε από κοινού είτε 
χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση των ως άνω ένδικων 
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βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κα. 
Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
   
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  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει την την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της  εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως τρίτης ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
2) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της  εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
3) ) Εγκρίνει  τον ορισµό της ∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσας Τσατραφύλλια για την 
κατάθεση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα όπως 
παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία που θα οριστεί από τον Πρόεδρο 
υπηρεσίας καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής. 
4) Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Νίκη Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κ. Ιωάννα 
Μαρκέτου οι οποίες είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά την συζήτηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το 
αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
5) Η αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   225  / 2016                                                              Α∆Α : ΩΒ∆ΕΩΕ5-ΡΗ7 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆ )και αίτησης αναστολής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση της επισπευδόµενης εις 
χείρας της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» κατάσχεσης και ορισµός δικηγόρου. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 10 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆ )και 
αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση 
της επισπευδόµενης εις χείρας της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» κατάσχεσης και ορισµός 
δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 26862/ 4-08-2016 εισήγηση της 
Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  
 
Την 18.07.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 18.07.2016 κατασχετήριο έγγραφο των α) Γερασίµου 
Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 
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 εις χείρας της 
«Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» ως τρίτης µε το οποίο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους συνολικού 
χρηµατικού ποσού 79.104,63 ευρώ προέβησαν σε αναγκαστική εκτέλεση µε κατάσχεση των 
τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στην ως άνω τράπεζα. 

Κατά της ως άνω κατάσχεσης υφίσταντο σοβαροί νοµικοί λόγοι για τους οποίους ο ∆ήµος 
µας έπρεπε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής 
για την ακύρωση της κατάσχεσης.  

Επειδή η άσκηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων έπρεπε να γίνουν στο Ειρηνοδικείο της 
Αθηνάς ως καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµόδιο ∆ικαστήριο, οι δε προθεσµίες για την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής µετά την κατάθεση της αίτησης αναστολής είναι πολύ σύντοµες ως εκ τούτου η 
µετάβαση της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου αφενός δεν ήταν εφικτή λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων αφετέρου ήταν ασύµφορη για τον ∆ήµο µας. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε 
όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, β) 
εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, γ) να εγκρίνετε τον ορισµό της ∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κας. Νατάσσας 
Τσατραφύλλια για την κατάθεση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε εντολή – 
πληρεξουσιότητα όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία που θα οριστεί 
από τον Πρόεδρο υπηρεσίας καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής και δ) την χορήγηση 
εντολής – πληρεξουσιότητας στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη 
Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κα. Ιωάννα Μαρκέτου 
οι οποίες είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 



 965 

συζήτηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το αρµόδιο 
δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κα. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
 
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  ανακοπή  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  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
2) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. » ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 
3) ) Εγκρίνει  τον ορισµό της ∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κας. Νατάσσας Τσατραφύλλια για 
την κατάθεση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα 
όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής 
διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία που θα οριστεί από τον 
Πρόεδρο υπηρεσίας καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής. 
4) Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Νίκη Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κ. Ιωάννα 
Μαρκέτου οι οποίες είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά την συζήτηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το 
αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505)  κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
5) Η αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     226/ 2016                                                            Α∆Α: ΩΨΘΚΩΕ5-ΡΙ7 
ΘΕΜΑ : Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆ )και αίτησης αναστολής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση της επισπευδόµενης εις 
χείρας της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» κατάσχεσης και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 11 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Ανακοπής ( άρθρο 933 του ΚΠολ∆ )και 
αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά Γεράσιµου Γασπαρινάτου κ.λ.π. για την ακύρωση 
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της επισπευδόµενης εις χείρας της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» κατάσχεσης και 
ορισµός δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 26861/ 4-08-07-2016 εισήγηση 
της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα 
παρακάτω:  

Την 18.07.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το από 18.07.2016 κατασχετήριο έγγραφο των α) Γερασίµου 
Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 
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 εις χείρας της «Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» ως τρίτης µε το οποίο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους 
συνολικού χρηµατικού ποσού 79.104,63 ευρώ προέβησαν σε αναγκαστική εκτέλεση µε κατάσχεση των 
τραπεζικών λογαριασµών που διατηρούµε στην ως άνω τράπεζα. 

Κατά της ως άνω κατάσχεσης υφίσταντο σοβαροί νοµικοί λόγοι για τους οποίους ο ∆ήµος 
µας έπρεπε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής 
για την ακύρωση της κατάσχεσης.  

Επειδή η άσκηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων έπρεπε να γίνουν στο Ειρηνοδικείο της 
Αθηνάς ως καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµόδιο ∆ικαστήριο, οι δε προθεσµίες για την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής µετά την κατάθεση της αίτησης αναστολής είναι πολύ σύντοµες ως εκ τούτου η 
µετάβαση της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου αφενός δεν ήταν εφικτή λόγω ανειληµµένων 
υποχρεώσεων αφετέρου ήταν ασύµφορη για τον ∆ήµο µας. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε 
όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών, β) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) 
∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. » ως τρίτης ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών, γ) να εγκρίνετε τον ορισµό της ∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κας. 
Νατάσσας Τσατραφύλλια για την κατάθεση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε 
εντολή – πληρεξουσιότητα όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 
συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία 
που θα οριστεί από τον Πρόεδρο υπηρεσίας καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής και δ) 
την χορήγηση εντολής – πληρεξουσιότητας στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
κα Νίκη Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κα. Ιωάννα 
Μαρκέτου οι οποίες είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά την συζήτηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το 
αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κα. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
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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  ανακοπή  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  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της ανακοπής (κατά άρθρο 933 του ΚΠολ.∆) του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου ∆ηµάτου, γ) Άγγελου 
Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Τραπεζικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 
2) Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης αναστολής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά των α) Γερασίµου Γασπαρινάτου, β) ∆ιονυσίου 
∆ηµάτου, γ) Άγγελου Μπενετάτου, δ) Μαρίας Μανέντη, ε) Ρεβέκκας 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 ιστ) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης 
Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. » ως τρίτης ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών. 
3) ) Εγκρίνει  τον ορισµό της ∆ικηγόρου Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κας. Νατάσσας Τσατραφύλλια για 
την κατάθεση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων και να της χορηγήσετε εντολή – πληρεξουσιότητα 
όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της προσωρινής 
διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά την ηµεροχρονολογία που θα οριστεί από τον 
Πρόεδρο υπηρεσίας καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής και δ) την χορήγηση εντολής – 
πληρεξουσιότητας στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου 
και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κα. Ιωάννα Μαρκέτου οι οποίες είτε από 
κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση των ως 
άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 
29505) κα. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
4) Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στη επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα 
Νίκη Χριστοφοράτου και στην δικηγόρο Κεφαλληνίας – ειδική συνεργάτη ∆ηµάρχου κα. Ιωάννα 
Μαρκέτου οι οποίες είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεµία εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά την συζήτηση των ως άνω ένδικων βοηθηµάτων κατά την δικάσιµο που θα οριστεί από το 
αρµόδιο δικαστήριο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και σε περίπτωση κωλύµατος τους στην 
δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κα. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
5) Η αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   227  / 2016                                                                           Α∆Α: 7ΞΛ4ΩΕ5-10Η 
 ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ  2015 
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Η  Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη  το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
«Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης απολογισµού –ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 
2015» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) 
ορίζονται τα εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει 
δια  µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  
έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το 
προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα 
από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταµειακή 
υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  απολογισµό 
και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  και Κοινοτήτων, 
τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  δηµοτικό συµβούλιο. 
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό  συµβούλιο, 
ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  οικονοµικών 
καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή 
του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (ισολογισµού, 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του 
∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-
Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 
χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος 
εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες 
αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και 
όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και 
έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, 
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον 
ορκωτό ελεγκτή- λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας.» 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 παρ 1 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου 
και ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην 
διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν 
των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού.  
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 
εισπρακτέα.  
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι' 
ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικαί 
πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, 
τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 43 του Β∆ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής: 
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')το χρηµατικόν 
υπόλοιπον του προηγουµένου έτους,  
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,  
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,  
δ')τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,  
ε')τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και  
στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον.  
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2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του 
χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν.» 
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή προελέγχει τον 
απολογισµό.  
 Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος εισηγούµενη  την έγκριση του  Απολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
οικ. Έτους 2015 θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 
 

Κατατίθεται  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο Απολογισµός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας), τα άρθρα 40-44 του από 17-5-59 Β∆/τος (Περί οικονοµικής ∆ιοίκησης και 
Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 
      Ο σηµερινός Απολογισµός είναι ο πέµπτος Απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής που 
λειτούργησε µε βάση την νέα δοµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως προέκυψε από την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση της χώρας µας µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» όπου συνένωσε επτά ∆ήµους και µία 
Κοινότητα. 
     
    Ο Απολογισµός   του Οικονοµικού έτους 2015  παρουσιάζει : 
 
1. ΕΣΟ∆Α  

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντ
α όπως τελικά 

διαµορφώθηκαν 

Βεβαιωθέντα Παραγραφές 
∆ιαγραφές 

Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

1 Τακτικά έσοδα  23.727.870,64 24.091.502,09 433.803,35 18.166.215,51 5.491.483,23 
2 Έκτακτα έσοδα 20.835.427,14 8.274.748,04 58.616,24 8.023.372,89 192.758,91 
3 Χρηµατικό 

υπόλοιπο προηγ. 
χρήσης 

4.305.546,11 4.305.546,11 

 

0,00 4.305.546,11 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.868.843,89 36.671.796,24 492.419,59 30.495.134,51 5.684.242,14 

 

2. ΕΞΟ∆Α  

α/α Περιγραφή  Προϋπολογισθέντα 
όπως τελικά 
διαµορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Υπόλοιπα 
πιστώσεων 

Πληρωθέντα 
έξοδα 

1 Έξοδα  48.821.063,11 26.646.859,89 22.174.203,22 26.646.859,89 
2 Αποθεµατικό 47.780,78 0,00 47.780,78 0,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 48.868.843,89 26.646.859,89 22.221.984,00 26.646.859,89 

 
3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ   

α/α Κ.Α.  Τίτλος  Προϋπολογισ
θέντα 

Ενταλθέντα 
έξοδα 

Ποσό υπέρβασης  

1 Τακτικά έξοδα  
2 Έκτακτα έξοδα 

∆εν υπάρχουν υπερβάσεις 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 4.305.546,11 
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2 Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2015 3.848.274,62 
 
     Αναλυτικά  τα Οικονοµικά  στοιχεία  του Απολογισµού έχουν  ως εξής : 

 

 

 

    

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

     

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

     

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ       

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 856.719,03 947.719,03 874.632,35 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.760,41 80.760,41 26.540,15 

03 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
3.928.327,74 3.568.327,74 3.625.596,25 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.094.456,95 2.094.456,95 2.806.382,87 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 417.701,73 417.701,73 378.184,28 

06 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
8.497.060,74 8.903.565,06 8.330.571,73 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.900,00 34.400,00 60.849,53 

  Σύνολα 0 15.920.926,60 16.046.930,92 16.102.757,16 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ       

11 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
0,00 0,00 487,20 

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
233.344,72 610.287,52 393.836,72 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.944.316,68 13.071.882,72 4.056.942,66 

14 
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
25.000,00 35.000,00 9.999,00 

15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
147.200,00 147.200,00 259.770,70 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 177.112,16 178.362,16 238.649,14 

  Σύνολα 1 18.526.973,56 14.042.732,40 4.959.685,42 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

      

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.310.386,80 1.677.168,93 1.503.490,35 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 91.965,63 0,00 33.539,78 

  Σύνολα 2 1.402.352,43 1.677.168,93 1.537.030,13 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 
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32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

6.824.061,12 6.036.390,05 564.071,72 

  Σύνολα 3 6.824.061,12 6.036.390,05 564.071,72 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

      

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
3.443.000,00 3.474.002,00 2.406.151,88 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.840.881,22 3.286.073,48 619.892,09 

  Σύνολα 4 6.283.881,22 6.760.075,48 3.026.043,97 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ       

51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2.793.805,07 4.305.546,11 4.305.546,11 

  Σύνολα 5 2.793.805,07 4.305.546,11 4.305.546,11 

 Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 30.495.134,51 

 
 
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

     

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης       

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.725.268,00 5.747.742,72 5.298.120,78 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.164.680,00 1.160.818,78 749.946,43 

62 Παροχές τρίτων 2.434.193,42 2.935.485,22 2.282.855,58 

63 Φόροι - Τέλη 48.032,00 260.032,00 233.229,89 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 412.695,00 468.172,49 224.088,20 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστης 
2.046.500,00 2.202.183,51 2.178.461,05 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.169.061,00 1.540.347,49 725.228,90 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους 

Παραχωρήσεις - Παροχές - 

Επιχορηγήσεις - 

 Επιδοτήσεις - Δωρεές 

7.064.421,09 7.311.473,39 6.540.892,47 

68 Λοπά έξοδα 78.387,27 84.387,27 76.178,02 

  Σύνολα 6 20.143.237,78 21.710.642,87 18.309.001,32 

7 Επενδύσεις       

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
287.717,00 206.189,44 64.562,46 

73 Έργα 16.016.011,29 12.128.051,93 3.377.309,38 
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74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
1.928.959,21 1.590.930,15 70.432,78 

  Σύνολα 7 18.232.687,50 13.925.171,52 3.512.304,62 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις 
      

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.038.083,73 4.180.778,15 2.320.826,30 

82 Λοιπές αποδόσεις 3.565.167,16 3.676.169,16 2.504.727,65 

83 
Επιχορηγούμενες Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  
0,00 0,00 0,00 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 

του οικονομικού 

 έτους 

6.254.311,19 5.328.301,41 0,00 

  Σύνολα 8 12.857.562,08 13.185.248,72 4.825.553,95 

9 Αποθεματικό       

91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση 

των ανεπαρκών πιστώσεων για την 

δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον 

 προϋπολογισμό 

518.512,64 47.780,78 0,00 

  Σύνολα 9 518.512,64 47.780,78 0,00 

 Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 26.646.859,89 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     

    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 

    ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

00 Γενικές Υπηρεσίες 8.799.435,32 9.088.543,21 8.438.433,12 

10 
Οικονομικές και Διοικητικές 

υπηρεσίες 
2.961.767,28 3.392.630,84 2.553.000,07 

15 
Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και κοινωνικής πολιτικής 
2.748.710,30 3.508.589,10 2.311.700,98 

20 
Υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
2.053.882,75 2.320.164,91 1.850.773,39 

25 
Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - 

αποχέτευσης 
4.047.404,44 3.099.612,38 558.022,43 

30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 14.477.672,69 10.284.214,61 3.838.810,27 

35 Υπηρεσίες πρασίνου 907.217,00 633.632,70 303.760,27 

40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 25.000,00 60.256,25 26.349,01 

45 Υπηρεσία νεκροταφείων 60.471,00 87.915,70 38.096,13 

50 Δημοτική Αστυνομία 49.531,00 120.113,35 95.590,85 
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70 Λοιπές υπηρεσίες 2.244.833,50 3.040.141,34 1.806.769,42 

80 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
12.857.562,08 13.185.248,72 4.825.553,95 

90 
Αποθεματικό (Για μηχανογραφικούς 

σκοπούς) 
518.512,64 47.780,78 0,00 

  Σύνολα 51.752.000,00 48.868.843,89 26.646.859,89 

 
Αργοστόλι 25 Ιουλίου 2016 

 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  θέτει υπό την κρίση  των Μελών της Επιτροπής τα 

Πεπραγµένα της Χρήσης 2015 (από 1-01-2015 έως 31-12-2015) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προκειµένου να καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή  την σχετική Έκθεση  Ελέγχου 
Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2015 η οποία θα αποστελλεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (από 1.1.2015 έως 31.12.2015) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της 31.12.2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα 
εξής: 
 
 

1. Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 
533.204,70 €, οι οποίες αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος εκπόνησης µελετών. 

 
 
2. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 

 
 Κατηγορία (είδος) επένδυσης ποσό σε ευρώ 

1α. Πλατείες - πάρκα - παιότοποι κοινής χρήσεως 7.485,10 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 1.702.736,77 

1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 15.011,52 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 160.634,11 

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 5.500,56 

3γ. Λοιπες µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 299.653,41 

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 6.150,00 
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6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 41.543,26 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 804.837,74 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.043.552,47  
 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις 

Την 31.12.2015 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συμμετοχή Αξία Οφειλόμενες 

Καταβληθείσα 

αξία  

  Κτήσης  δόσεις κτήσης 

  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

     

1 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.Ε. 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 

2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 

3 ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 

4 ΔΕΥΑΚ 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79 

5 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) 146.735,14 0,00 146.735,14 

6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΚΕ.ΔΗ.Λ) 7.964,00 0,00 7.964,00 

7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  7.538,00 0,00 7.538,00 

     
 Σύνολο 6.781.471,02 400.250,13 6.381.220,89 

 
Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως. 
Στην κλειόµενη χρήση απεγράφη η συµµετοχή του ∆ήµου στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν συµπεριληφθεί στην Απογραφή Έναρξης: 
α) Κέντρο Χορωδιακής Πράξης «ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ» ποσού 146.735,14 ευρώ β) Κοινωνική Επιχείρηση 
∆ήµου Λειβαθούς «ΚΕ.∆Η.Λ» ποσού 7.964,00 ευρώ και γ) Ραδιοφωνικό Σταθµό Λειβαθούς ποσού 
7.538,00 ευρώ. Η απογραφή των ανωτέρω ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων πρέπει να επικυρωθεί µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επειδή αποτελεί τροποποίηση της απογραφής έναρξης. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 

5.684.242,14 ευρώ.  
 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 

221.087,43 ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 66.851,84, β) Ελληνικό 
∆ηµόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 63.648,73, γ)  υπόλοιπο δανείου  ∆ΕΥΑ 
Σάµης ποσού ευρώ 3.000,00  και δ) ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο δανείου  ποσού ευρώ 87.586,86 ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» στις 

31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 10.700,78 € και αφορούσε α) πάγιες προκαταβολές Προέδρων 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ποσού ευρώ 3.000,00 και β) Παγουλάτος Κωνσταντίνος ποσού ευρώ 
7.700,78, το οποίο δόθηκε µε Ενταλµα Προπληρωµής. 
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3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2015 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

 
 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθµός Αξία Πρόβλεψη Αξία µετά την 

 Συµµετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίµησης Υποτίµηση 

    31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 6.112,45 382,95 
2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 4.019,60 2.690,22 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 
3 Ε∆ΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 19.002,05 3.073,17 

 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και τρέχουσας 
τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υποτίµησης για το 2015,  ποσού 2.628,30 ευρώ, η οποία 
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 
3.5.  ∆ιαθέσιµα 

Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2015 ανήλθαν στο ποσό 
των 3.847.652,67 ευρώ. (Ταµείο 4.032,36 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  3.843.620,31 
ευρώ). 
4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 
 ποσό των 80.068,29 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2016. 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 
ποσό των 1.382.973,12 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα 
χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 373.496,07, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 
2015 ποσού ευρώ 921.364,74 και γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών 
προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  ποσού ευρώ 88.112,31. 

 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
 

 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2014 277.497.167,05 

Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής α) του Κέντρου 
Χορωδιακής Πράξης «ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ» ποσού 146.735,14 ευρώ 
β) της Κοινωνικής Επιχείρησης ∆ήµου Λειβαθούς «ΚΕ.∆Η.Λ» 
ποσού 7.964,00 ευρώ και γ) τον Ραδιοφωνικό Σταθµό 
Λειβαθούς ποσού 7.538,00 ευρώ. 

162.237,14 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

3.584.817,86 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

-8.083.409,72 
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Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω µεταφοράς από το αποτέλεσµα 
εις νέον της ληφθείσας το 2013 επιχορήγησης για εξόφληση 
Ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εφαρµογή της 
υπ΄αρίθµ.10260/23.3.2015 εγκυκλίου. 

3.699.879,97 

Μείον: Μείωση των Αποτελεσµάτων  εις νέον λόγω µεταφοράς στο  
Κεφάλαιο της ληφθείσας το 2013 επιχορήγησης για εξόφληση 
Ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εφαρµογή της 
υπ΄αρίθµ.10260/23.3.2015 εγκυκλίου. 

-3.699.879,97 

Μείον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Έλλειµµα) -864.783,04 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος προηγούµενης χρήσεως -136.526,91 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -95.978,18 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2015 272.063.524,20 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2015 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών 

κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίσθηκε, µε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της, συµπληρωµατική 
πρόβλεψη ποσού 38.456,28 ευρώ.   

€ 343.456,28 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από 
ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων 
κατά του ∆ήµου. Στην κλειόµενη χρήση η πρόβλεψη µειώθηκε 
κατά ποσό 361.297,95 ευρώ λόγω πληρωµής υποχρεώσεων 
από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.  

€ 1.286.450,56 

 Σύνολο € 1.629.916,84 
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2015 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2014 κατά 

ποσό 706.786,57 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 13.767.110,55 ευρώ ως κατωτέρω: 
Είδος  Υποχρέωσης             Ποσά σε € 

∆άνεια Τραπεζών 495.133,73 

∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.653.063,80 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 2.868.615,34 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 161.597,15 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 116.730,46 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

1.794.913,07 

Πιστωτές διάφοροι 618.497,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2015 13.767.110,55 
 

 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
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8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 

 ποσό των 476.143,10 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου) ποσού ευρώ 8.048,84 και ∆ήµου Κεφαλλονιάς 9.340,66, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού 
κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 366.944,57, γ) 
κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 400,58, δ) αµοιβή ∆ιαδηµοτικής 
Επιχείρησης και επιχορήγηση δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής  χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 
83.910,00 και ε) προνοιακά επιδόµατα χρήσεως 2015 ποσού 7.498,45. 

 
9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2015 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. 
Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 2015έχουν ως εξής:  

 

2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2015   31/12/2014 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.766.756,19 3,39%   11.145.943,32 3,78% 
Σύνολο Ενεργητικού 287.936.910,59    294.673.636,25  
       

       

Πάγιο Ενεργητικό 276.014.053,85 95,86%   281.705.512,35 95,60% 
Σύνολο Ενεργητικού 287.936.910,59    294.673.636,25  
       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 272.063.740,10 1976,19%   277.497.167,05 1917,22% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.767.110,55    14.473.897,12  

       

Ίδια Κεφάλαια  272.063.740,10 94,49%   277.497.167,05 94,17% 

Σύνολο Παθητικού 287.936.910,59    294.673.636,25  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του ∆ήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.767.110,55 4,78%   14.473.897,12 4,91% 
Σύνολο Παθητικού  287.936.910,59    294.673.636,25  
       

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  272.063.740,10 98,57%   277.497.167,05 98,51% 
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Πάγιο Ενεργητικό 276.014.053,85    281.705.512,35  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του ∆ήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  9.766.756,19 175,65%   11.145.943,32 217,67% 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

5.560.353,02    5.120.506,24  
       

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του ∆ήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2015 τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       

2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -8.893.369,06 -51,81%   -7.527.783,21 -48,77% 
Πωλήσεις 17.166.861,60    15.435.065,86  
       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ∆ήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσµάτων. 

       
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 
φόρων) -864.567,14 -0,32%   -783.749,91 -0,28% 
Ίδια Κεφάλαια 272.063.740,10    277.497.167,05  
       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ∆ήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -3.007.045,56 -17,52%   -10.836.123,87 -70,20% 
Πωλήσεις  17.166.861,60    15.435.065,86  
       

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του ∆ήµου 

 
9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό 
Συµµετοχής 

επί του 
συνόλου 

1.  Έσοδα   
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70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 487,20 0,00% 
72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 874.933,24 3,12% 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή υπηρεσιών) 8.500.175,56 30,34% 
74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.451.488,14 33,73% 
75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από δωρεές 275.798,14 0,98% 
76  Έσοδα κεφαλαίων 26.540,15 0,09% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.089.066,04 28,87% 
82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 801.153,81 2,86% 

 Σύνολο Εσόδων 28.019.642,28 100,00% 

    
2. Έξοδα - ∆απάνες   

25. Αναλώσιµα υλικά 869.338,08 3,01% 
26. Ανταλλακτικά παγίων 32.747,16 0,11% 
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.435.250,69 18,82% 
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 987.425,43 3,42% 
62. Παροχές τρίτων 3.144.905,38 10,89% 
63. Φόροι Τέλη 59.016,95 0,20% 
64. ∆ιάφορα έξοδα 6.723.201,32 23,28% 
65. Τόκοι και συναφή έξοδα 623.107,98 2,16% 
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.246.442,22 32,01% 
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις και 

∆ωρεές 862.900,00 2,99% 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 38.456,28 0,13% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 66.153,66 0,23% 
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 795.264,27 2,75% 

 Σύνολο Εξόδων 28.884.209,42 100,00% 

 Καθαρά Αποτελέσµατα Έλλειµµα Χρήσεως -864.567,14  
 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνεται τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) της 
χρήσεως 2015 (περίοδος από  1.1. έως 31.12.2015) καθώς και τον Απολογισµό της ίδιας περιόδου. 

Κεφαλλονιά,         5 Αυγούστου 2016 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω:  «Είναι ο πέµπτος απολογισµός της ∆ηµοτικής Αρχής 
Κεφαλονιάς (Ν∆) από την σύσταση του ενιαίου ∆ήµου και βρίσκει τους εργαζόµενους και τα άλλα 

λαϊκά στρώµατα να δέχονται την µεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων χρόνων µε πολλαπλές συνέπειες 
στο εισόδηµα και την ζωή τους. Είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά µετά τους καταστρεπτικούς 

σεισµούς του 2014 αλλά και του 2015 µαζί µε τις πληµµύρες. Αλλά και η πρώτη χρονιά µετά τις 
τελευταίες εκλογές για την τοπική διοίκηση που χαρακτηριστικό έχει την πολύ πιο έντονη παρουσία 

των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων στην ίδια την σύνθεση του ∆Σ. Επίσης πολύ πιο έντονη 
είναι πια η ταύτιση των υπόλοιπων παρατάξεων στην ίδια πολιτική γραµµή χωρίς προκαλύµµατα και η 
δηµιουργία αντιπαραθέσεων κοκοροµαχιών για να κρύψουν την οµοιότητα τους και την κοινή πολιτική 

γραµµή τους. 

Για να τοποθετηθούµε πάνω στον απολογισµό του 2015 θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και να απαντήσουµε σε ένα βασικό 
ερώτηµα : 
Τι τοπική διοίκηση έχουµε; Για ποιο ∆ήµο παλεύουµε, και τι συµφέροντα πρέπει να εκπροσωπεί; 
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Το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούν -οι κυβερνήσεις, η σηµερινή (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) αλλά και οι προηγούµενες (Ν∆-ΠΑΣΟΚ), 
αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα που στηρίζουν αυτόν τον δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ψήφισαν όλοι µαζί 
το 3ο µνηµόνιο, µαζί µε την ΕΕ- να κινηθεί η Τοπική ∆ιοίκηση είναι πλήρως ενταγµένο σε αυτό της γενικότερης πολιτικής: 
Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις είναι στην πρώτη γραµµή που σηµαίνει στην πράξη, περικοπές πόρων, συρρίκνωση των 
κοινωνικών υποδοµών, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και δοµών, πώληση ακίνητης περιουσίας, εµπορευµατοποίηση 
υπηρεσιών, επιβολή και αυξήσεις φόρων –τελών, µείωση ή κατάργηση φοροαπαλλαγών, αντικατάσταση του µόνιµου 
προσωπικού µε προσωπικό ελαστικών εργασιακών σχέσεων, διεύρυνση της λογικής της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών, 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών και περιουσιακών στοιχείων κ.α. 
Ένα πλαίσιο που µετατρέπει και τον ∆ήµο Κεφαλονιάς σε πολλαπλασιαστή των αντιλαϊκών φοροµπηχτικών µηχανισµών, που 
απαλλάσσει το κράτος από αρµοδιότητες και ευθύνες για να τις µεταφέρει ως «τυρί» στη φάκα, στον ∆ήµο. Αποτέλεσµα αυτού 
είναι όλα τα λαϊκά δικαιώµατα, από την πρόσβαση στον Παιδικό Σταθµό και στο σχολείο, έως το νοσοκοµείο, την κοινωνική 
ασφάλιση, την σύνταξη να γίνεται προσωπική υπόθεση και ικανότητα του κάθε εργαζόµενου. Σε αυτή ακριβώς την πλευρά 
είναι η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς, του συµβιβασµού, της αποδοχής και της εξυπηρέτησης ως πολιτικό προσωπικό µεγάλων 
επιχειρηµατικών συµφερόντων εις βάρος των εργαζοµένων και των λαϊκών οικογενειών. Οι όποιες προσπάθειες κάνει για να 
καλύψει αυτή ακριβώς την ταξική πολιτική όχι µόνο δεν αλλάζουν την κατάσταση αλλά αποτελούν και επικίνδυνη τακτική που 
αποπροσανατολίζει και εµπαίζει τον λαό της Κεφαλονιάς. 
Για αυτό ως Λαϊκή Συσπείρωση τονίζουµε ότι αν δεν καταγγείλεις και αντιπαλέψεις τις αιτίες και τους υπευθύνους που 
δηµιουργούν τα προβλήµατα και δεν παλέψεις µαζί µε τον λαό, τότε απλά συντηρείς την κατάσταση και καλείς τον λαό να 
αποδεχτεί την µοίρα του. 
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην πράξη από τα στοιχεία του Απολογισµού του 2015 αλλά και την Έκθεση Αποτελεσµάτων 
του Α’ εξαµήνου του 2016 που έχει συντάξει η ∆ηµοτική Αρχή µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της οικονοµικής υπηρεσίας του 
∆ήµου όπως ενδεικτικά θα αναφέρουµε παρακάτω: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 
1.Τα έξοδα, δηλαδή οι δαπάνες µισθοδοσίας, υπηρεσιών και έργων προς τους δηµότες από 51.752.000 που είχαν 
προϋπολογιστεί έφτασαν µόνο στα 26.646.859,89. Μείον 25.105.140,11 (-51,48%).  
2.Τα έσοδα από: 
Μύρτο ήταν : 306.609,89 
Πλατύ Γιαλό ήταν : 78.282,43 
Μελισσάνη ήταν : 1.131.999 
∆ρογκαράτη ήταν : 390.553 
Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφηµίας ήταν :58.905,48 
Σύνολο :1.966.349,80 
Από την άλλη η Α∆ΗΛΩΤΗ, ΑΠΛΗΡΩΤΗ και ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ εργασία των δεκάδων εργαζοµένων σε αυτά, -το «κέρδος» κατά 
την ∆ηµοτική Αρχή, αφού µειώθηκαν οι δαπάνες και έτσι συνέβαλαν στην δηµιουργία του πλεονάσµατος και βοήθησαν στην 
εκπλήρωση των όρων του Οικονοµικού Παρατηρητηρίου (βλέπε κυβέρνηση, τρόικα, ΕΕ)- έφτασε τις 317.474,78 όπως 
προκύπτει από τους κωδικούς 70.6162.02-70.6162.08 και 70.6162,11 έως70.6162,15 του απολογισµού.  
3.Τα έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ) αυξήθηκαν κατά 
77.177,17 συν 35% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 
4.Το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων αυξήθηκε κατά 86.982,81 συν 102% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 
5.Το τέλος κοινοχρήστων χώρων αυξήθηκε κατά 71.093,19 συν 49,02% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα 
6.Οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα για εκπρόθεσµη καταβολή χρεών αυξήθηκαν κατά 83.927,96 συν 152,60% σε σχέση µε 
τα προϋπολογισθέντα 
Ενώ : 
Οι ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών µειώθηκαν κατά 178.842,67 σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 
Οι ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων µόλις που πλησίασαν τα 372 ευρώ το µήνα ανά σχολείο. 
Οι επιχορηγήσεις για πολιτική προστασία ήταν στο ελάχιστο ποσό των 173.500. 
Η επιχορήγηση από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης από 100.000 που είχε προϋπολογιστεί για κάλυψη αναγκών που 
προέκυψαν από τους σεισµούς δεν έφτασε ποτέ. 
∆όθηκαν 270.000 για την δηµιουργία site (µέσο ευρωπαϊκού προγράµµατος) µε τουριστικές πληροφορίες. Είναι τρανταχτό 
παράδειγµα το τι και ποιους χρηµατοδοτεί η ΕΕ. Την ίδια ώρα που δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για την κάλυψη των 
καταστροφών των σεισµών. 
Από έσοδα Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών (ΠΟΕ) για τα ιχθυοτροφεία είχαν προγραµµατιστεί να εισπραχθούν 98.998,92 
και εισπράχθηκαν 61.199,30 µείον 62%. 
Για την επιµόρφωση των 279 υπαλλήλων του ∆ήµου δόθηκαν 2.040 !!! 
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Η εξυπηρέτηση των δανείων του ∆ήµου (πρώην ∆ήµοι, συν χρεωστικό άνοιγµα ∆ήµου Λειβαθους 3.104.000) κόστισε στους 
∆ηµότες το 2015 2.163.461,63 δηλαδή το 7,10% των εσόδων.  
Για την συντήρηση και ανακαίνιση των σπηλαίων Μελισάνης και ∆ρογκαράτης δόθηκαν 6.860 όταν οι ανάγκες λόγο της 
παλαιότητας των εγκαταστάσεων αλλά και των σεισµών είναι πάρα πολύ µεγάλες. 
Η ίδια πολιτική συνεχίζεται και το 2016 όπως προκύπτει από την ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του Α εξαµήνου : 

1. Έσοδα από επιχορηγήσεις στο 50% του χρόνου είναι µείον 60,05%. 
2. Εσοδα από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες(έργα κ.λ.π.) µείον 89%. 

Η δική µας θέση βρίσκεται στον αντίποδα αυτή της πολιτικής, βάζει πάνω από όλα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τον 
αγώνα των εργαζοµένων για να πετύχουν αυτό τον στόχο.  
Καλούµε τους εργαζόµενους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, απέναντι στην βαρβαρότητα, στις αυταπάτες, στην 
χειραγώγηση, στην εξαπάτηση και την µιζέρια. Έχουν γίνει βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει 
παρά ο αγώνας, η αντίσταση και η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Τα προβλήµατα δεν λύνονται από αυτούς που είναι η αιτία 
της δηµιουργίας τους, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και το πολιτικό προσωπικό που το υπηρετεί σε όλα τα επίπεδα. Με 
αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε την εισήγηση.»  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  - Ηλίας Κουρκουµέλης. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το άρθρο 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
• την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
• Τα στοιχεία του Απολογισµού-Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2015 όπως 

υποβλήθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία . 
• Τα άρθρα 40-44 του Β∆ 17/5-15-6/1959  

Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015  , όπως κυρώθηκε µε      
             την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Α. Εγκρίνει ως έχουν  τον Απολογισµό της χρήσεως 2015 καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
(Ισολογισµό-Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και 
Προσάρτηµα) της ίδιας περιόδου (από  1.1. έως 31.12.2015). 

 
Β. Συντάσσει  την Έκθεση Ελέγχου Απολογισµού, Ισολογισµού  και Αποτελεσµάτων  Χρήσεως 
Οικονοµικού Έτους 2015 της Οικονοµικής Επιτροπής για την προώθησή της  και την απαραίτητη 
έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

ΕΚΘΕΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (από 1.1.2015 έως 31.12.2015) 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Κύριοι  
Έχουµε  την τιµή να υποβάλλουµε υπό την κρίση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και συµπληρωµατικά σας γνωρίσουµε τα εξής: 
 

1.Έξοδα Εγκαταστάσεως 
        Στην κλειόµενη χρήση έγιναν  δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως ποσού 533.204,70 €, οι οποίες 
αφορούσαν, στο σύνολό τους, το κόστος εκπόνησης µελετών. 
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2. Πάγιο Ενεργητικό 

α) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Στην κλειόµενη χρήση έγιναν οι κατωτέρω επενδύσεις: 

 

 Κατηγορία (είδος) επένδυσης ποσό σε ευρώ 

1α. Πλατείες - πάρκα - παιότοποι κοινής χρήσεως 7.485,10 

1β. Οδοί-Οδοστρώµατα κοινής χρήσεως 1.702.736,77 

1γ. Πεζοδρόµια κοινής χρήσεως 15.011,52 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 160.634,11 

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 5.500,56 

3γ. Λοιπες µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 299.653,41 

4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός 6.150,00 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 41.543,26 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 804.837,74 

          Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.043.552,47  
 
 

β) Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 
Την 31.12.2015 ο ∆ήµος µας είχε συµµετοχή στις κατωτέρω ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις: 

α/α Εταιρεία - Συµµετοχή Αξία Οφειλόµενες 
Καταβληθείσα 

αξία  

  Κτήσης  δόσεις κτήσης 

  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

     
1 ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 3.708.800,00 0,00 3.708.800,00 
2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 586,94 0,00 586,94 
3 ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 1.748.660,15 400.250,13 1.348.410,02 
4 ∆ΕΥΑΚ 1.161.186,79 0,00 1.161.186,79 
5 ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) 146.735,14 0,00 146.735,14 

6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΚΕ.∆Η.Λ) 7.964,00 0,00 7.964,00 

7 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  7.538,00 0,00 7.538,00 
     

 Σύνολο 6.781.471,02 400.250,13 6.381.220,89 

 
 
 

Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως. 
Στην κλειόµενη χρήση απεγράφη η συµµετοχή του ∆ήµου στις κατωτέρω ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν συµπεριληφθεί στην Απογραφή Έναρξης: 
α) Κέντρο Χορωδιακής Πράξης «ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ» ποσού 146.735,14 ευρώ β) Κοινωνική Επιχείρηση 
∆ήµου Λειβαθούς «ΚΕ.∆Η.Λ» ποσού 7.964,00 ευρώ και γ) Ραδιοφωνικό Σταθµό Λειβαθούς ποσού 
7.538,00 ευρώ. Η απογραφή των ανωτέρω ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων πρέπει να επικυρωθεί µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επειδή αποτελεί τροποποίηση της απογραφής έναρξης. 
 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3.1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
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Το ανείσπρακτο υπόλοιπο των απαιτήσεων του ∆ήµου στις 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 
5.684.242,14 ευρώ.  

 
3.2 Χρεώστες ∆ιάφοροι 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες ∆ιάφοροι στις 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 

221.087,43 ευρώ και αφορούσε α) Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. ποσού ευρώ 66.851,84, β) Ελληνικό 
∆ηµόσιο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 63.648,73, γ)  υπόλοιπο δανείου  ∆ΕΥΑ 
Σάµης ποσού ευρώ 3.000,00  και δ) ΚΕ.∆Η.ΚΕ. υπόλοιπο δανείου  ποσού ευρώ 87.586,86 ευρώ. 

 
3.3 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» στις 

31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των 10.700,78 € και αφορούσε α) πάγιες προκαταβολές Προέδρων 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ποσού ευρώ 3.000,00 και β) Παγουλάτος Κωνσταντίνος ποσού ευρώ 
7.700,78, το οποίο δόθηκε µε Ενταλµα Προπληρωµής. 

 
3.4.  Χρεόγραφα 
Την 31.12.2015 ο ∆ήµος µας είχε στην κατοχή του τα κατωτέρω χρεόγραφα 

 
 

α/α Εταιρεία Είδος Αριθµός Αξία Πρόβλεψη Αξία µετά την 

 Συµµετοχή Τίτλων Τίτλων Κτήσης Υποτίµησης Υποτίµηση 

    31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχές 1.035,00 6.495,40 6.112,45 382,95 
2 ΑΤΤΙΚΑ Μετοχές 10.347,00 6.709,82 4.019,60 2.690,22 

 ΕΤΙΝ ΑΕ Μετοχές 200,00 5.870,00 5.870,00 0,00 
3 Ε∆ΕΧΥ ΑΕ Μετοχές 100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

 Σύνολο   22.075,22 19.002,05 3.073,17 

 
 
Η αποτίµηση των ανωτέρω χρεογράφων έγινε στην µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και 

τρέχουσας τιµής. Για τον λόγω αυτό προέκυψε διαφορά υποτίµησης για το 2015,  ποσού 2.628,30 
ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 

 
3.5.  ∆ιαθέσιµα 
Το ∆ιαθέσιµα του ∆ήµου (Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως) την 31.12.2015 ανήλθαν στο ποσό 

των 3.847.652,67 ευρώ. (Ταµείο 4.032,36 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  3.843.620,31 
ευρώ). 
 

4.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 
4.1. Έξοδα Εποµένων χρήσεων 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα Εποµένων χρήσεων’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 

 ποσό των 80.068,29 ευρώ και αφορά προκαταβολή µισθοδοσίας Ιανουαρίου 2016. 
 
4.2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 

ποσό των 1.382.973,12 ευρώ και αφορά: α) έσοδα από µη εισπραχθέντα προνοιακά επιδόµατα 
χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 373.496,07, β) ∆ηµοτικά τέλη και Τέλος ακίνητης περιουσίας χρήσεως 
2015 ποσού ευρώ 921.364,74 και γ) ∆ηµοτικός φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλος λατοµικών 
προϊόντων,  πρόστιµα και προσαυξήσεις  ποσού ευρώ 88.112,31. 

 
5. Ίδια Κεφάλαια 
Στα Ίδια Κεφάλαια του ∆ήµου έγιναν οι κατωτέρω µεταβολές: 
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 Είδος  Μεταβολής Ποσά σε € 
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2014 277.497.167,05 

Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω απογραφής α) του Κέντρου 
Χορωδιακής Πράξης «ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ» ποσού 146.735,14 ευρώ 
β) της Κοινωνικής Επιχείρησης ∆ήµου Λειβαθούς «ΚΕ.∆Η.Λ» 
ποσού 7.964,00 ευρώ και γ) τον Ραδιοφωνικό Σταθµό 
Λειβαθούς ποσού 7.538,00 ευρώ. 

162.237,14 

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

3.584.817,86 

Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση για κτήση παγίων 
στοιχείων 

-8.083.409,72 

Πλέον: Αύξηση του Κεφαλαίου λόγω µεταφοράς από το αποτέλεσµα 
εις νέον της ληφθείσας το 2013 επιχορήγησης για εξόφληση 
Ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εφαρµογή της 
υπ΄αρίθµ.10260/23.3.2015 εγκυκλίου. 

3.699.879,97 

Μείον: Μείωση των Αποτελεσµάτων  εις νέον λόγω µεταφοράς στο  
Κεφάλαιο της ληφθείσας το 2013 επιχορήγησης για εξόφληση 
Ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εφαρµογή της 
υπ΄αρίθµ.10260/23.3.2015 εγκυκλίου. 

-3.699.879,97 

Μείον: Αποτέλεσµα κλειόµενης χρήσεως  (Έλλειµµα) -864.783,04 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος προηγούµενης χρήσεως -136.526,91 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος χρήσεως -95.978,18 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2015 272.063.524,20 

 
6. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
Την 31.12.2015 σχηµατίσθηκαν οι κατωτέρω προβλέψεις για την αντιµετώπιση µελλοντικών 

κινδύνων: 
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Στην κλειόµενη χρήση σχηµατίσθηκε, µε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της, συµπληρωµατική 
πρόβλεψη ποσού 38.456,28 ευρώ.   

€ 343.456,28 

2. Πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν ζηµίας που θα προκύψει από 
ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των επίδικων αξιώσεων τρίτων 
κατά του ∆ήµου. Στην κλειόµενη χρήση η πρόβλεψη µειώθηκε 
κατά ποσό 361.297,95 ευρώ λόγω πληρωµής υποχρεώσεων 
από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.  

€ 1.286.450,56 

 Σύνολο € 1.629.916,84 
 
7. Υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου την 31.12.2015 ήταν µειωµένες σε σχέση µε την 31.12.2014 κατά 

ποσό 706.786,57 ευρώ και ανήρχοντο στο ποσό των 13.767.110,55 ευρώ ως κατωτέρω: 
Είδος  Υποχρέωσης             Ποσά σε € 
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∆άνεια Τραπεζών 495.133,73 

∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 7.653.063,80 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 58.560,00 

Προµηθευτές 2.868.615,34 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 161.597,15 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 116.730,46 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση 

1.794.913,07 

Πιστωτές διάφοροι 618.497,00 

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.12.2015 13.767.110,55 
 

 
8.Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 
8.1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Έξοδα χρήσεως δουλευµένα’’ στις 31.12.2015 ανήλθε στο 

 ποσό των 476.143,10 ευρώ και αφορά: α) ενοίκια πληρωτέα προηγουµένων χρήσεων (πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου) ποσού ευρώ 8.048,84 και ∆ήµου Κεφαλλονιάς 9.340,66, β) δαπάνη ηλεκτροφωτισµού 
κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων του ∆ήµου χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 366.944,57, γ) 
κοινόχρηστα ακινήτων του ∆ήµου χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 400,58, δ) αµοιβή ∆ιαδηµοτικής 
Επιχείρησης και επιχορήγηση δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής  χρήσεως 2015 ποσού ευρώ 
83.910,00 και ε) προνοιακά επιδόµατα χρήσεως 2015 ποσού 7.498,45. 

 
9. Οικονοµική Θέση του ∆ήµου - Αριθµοδείκτες Οικονοµικής 

∆ιάρθρωσης 
Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου την 31.12.2015 κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητική. 
Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του ∆ήµου για την χρήση 

2015έχουν ως εξής:  
 

2.1 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης      

       

 31/12/2015   31/12/2014 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.766.756,19 3,39%   11.145.943,32 3,78% 

Σύνολο Ενεργητικού 
287.936.910,59    294.673.636,25  

 
      

       

Πάγιο Ενεργητικό 276.014.053,85 95,86%   281.705.512,35 95,60% 

Σύνολο Ενεργητικού 
287.936.910,59    294.673.636,25  

       

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.  

       

Ίδια Κεφάλαια 272.063.740,10 1976,19%   277.497.167,05 1917,22% 
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Σύνολο Υποχρεώσεων 13.767.110,55    14.473.897,12  

       

Ίδια Κεφάλαια  272.063.740,10 94,49%   277.497.167,05 94,17% 

Σύνολο Παθητικού 287.936.910,59    294.673.636,25  

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του Δήµου 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.767.110,55 4,78%   14.473.897,12 4,91% 

Σύνολο Παθητικού  
287.936.910,59    294.673.636,25  

  
     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του Δήµου 

       

Ίδια Κεφάλαια  272.063.740,10 98,57%   277.497.167,05 98,51% 

Πάγιο Ενεργητικό 276.014.053,85    281.705.512,35  

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Δήµου από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  9.766.756,19 175,65%   11.145.943,32 217,67% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
5.560.353,02    5.120.506,24  

  
     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα του Δήµου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει  πλήρως την 31/12/2015 τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       

2.2 Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

Ολικά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -8.893.369,06 -51,81%   -7.527.783,21 -48,77% 

Πωλήσεις 
17.166.861,60    15.435.065,86  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Δήµου χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων 

αποτελεσµάτων. 

       

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ 

φόρων) -864.567,14 -0,32%   -783.749,91 -0,28% 

Ίδια Κεφάλαια 
272.063.740,10    277.497.167,05  
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Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Δήµου 

       

Μικτά  Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως -3.007.045,56 -17,52%   -10.836.123,87 -70,20% 

Πωλήσεις  
17.166.861,60    15.435.065,86  

  
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων του Δήµου 

 
9.  Αποτελέσµατα κλειόµενης χρήσεως 
 
Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως διαµορφώθηκαν ως κατωτέρω: 

Κωδικός Περιγραφή Εσόδου / Εξόδου Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό 
Συµµετοχής 
επί του 
συνόλου 

1.  Έσοδα   
70 Πωλήσεις εµπορευµάτων 487,20 0,00% 
72 Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα και 

προσαυξήσεις 874.933,24 3,12% 
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα (παροχή 

υπηρεσιών) 8.500.175,56 30,34% 
74  Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.451.488,14 33,73% 
75  Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες και από 

δωρεές 275.798,14 0,98% 
76  Έσοδα κεφαλαίων 26.540,15 0,09% 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 8.089.066,04 28,87% 
82.01 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 801.153,81 2,86% 

 Σύνολο Εσόδων 28.019.642,28 100,00% 
    

2. Έξοδα - ∆απάνες   
25. Αναλώσιµα υλικά 869.338,08 3,01% 
26. Ανταλλακτικά παγίων 32.747,16 0,11% 
60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.435.250,69 18,82% 
61. Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 

τρίτων 987.425,43 3,42% 
62. Παροχές τρίτων 3.144.905,38 10,89% 
63. Φόροι Τέλη 59.016,95 0,20% 
64. ∆ιάφορα έξοδα 6.723.201,32 23,28% 
65. Τόκοι και συναφή έξοδα 623.107,98 2,16% 
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 9.246.442,22 32,01% 
67. Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις 

και ∆ωρεές 862.900,00 2,99% 
68 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 38.456,28 0,13% 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 66.153,66 0,23% 
82.00 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 795.264,27 2,75% 
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 Σύνολο Εξόδων 28.884.209,42 100,00% 
 Καθαρά Αποτελέσµατα Έλλειµµα Χρήσεως -864.567,14  

 
Κεφαλλονιά, 5 Αυγούστου 2016 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 
Από τα Πρακτικά της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ 
Α∆Τ: ΑΒ 825970 

 

Γ. Καταρτίζει   τον Απολογισµό, Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Οικονοµικού Έτους 2015 σύµφωνα µε την παραπάνω  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  και όπως  
ακριβώς  εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή τους στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                   Πιστό Αντίγραφο  
                                                  Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                       
 
                                                  Σοφία Γαρµπή  
                                    Α/ ∆ήµαρχος  Οικονοµικών.          
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
4. ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ. 
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 
6. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015. 
7. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

 
 


