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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

 της  29ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15  η  Σεπτεµβρίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η   Σεπτεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    30766/9 -09-2016 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 
                                                                                                                              Ιωάννης  Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. ∆ιονυσιος  Λυκούδης (ΑΠΩΝ από την 233 έως και την 241/2016 )                  Θεόδωρος Φλωράτος                                                                  
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                              
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                                                                                
 5.Ανουσάκης Νικόλαος          
  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   233  / 2016                                                                               Α∆Α: ΩΤΓΑΩΕ5-Λ94 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων από τις   6 έως 
8/09/2016.  (Έγκριση της 1030/9-09-2016 απόφασης ∆ηµάρχου.) 
                                    
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον  Α/∆ήµαρχο κ. Ματιάτο Σπυριδώνα ως υπεύθυνο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς ο οποίος  εισηγούµενος       το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκτάκτων  
δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων από τις  6  έως 8/09/2016.  (Έγκριση της 1030/9-09-
2016 απόφασης ∆ηµάρχου).» ανέφερε 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 . 
 Λόγω των εντόνων καιρικών φαινόµενων που έπληξαν το νησί τις 6 Σεπτεµβρίου και επειδή δεν 
συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση των καταστροφών εκδόθηκε η αρίθµ. 1030/9-09-2016 απόφασης κ. 
∆ηµάρχου και  ζητείται η έγκριση της   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αργοστόλι 9-9-2016 
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Νοµός Κεφαλληνίας                                                            Αριθµ. Πρωτ. -30788- 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης:-1030- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362660 
Φαξ: 26710362660 

ΑΠΟΦΑΣΗ    
  

CPV  43200000-6 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα τις 6 Σεπτεµβρίου 
2016   
                                                                 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν.3463/06(∆.Κ.Κ.) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
4. Η αριθ. πρωτ. 4525/24-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί 

παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µέχρι 23-12-2016 για τη διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές 
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 25ης Σεπτεµβρίου 2015  

5. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας περί 
Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο ∆ήµου 

6. Το αριθ. 136505/5-9-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά 
έκτακτο δελτίο ΕΜΥ επιδείνωσης καιρού 

7. Την αριθ. πρωτ. 30322/7-9-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για εργασίες αποκατάστασης της 
βατότητας του δηµοτικού και αγροτικού δικτύου καθώς και την αποκατάσταση των ρεµάτων 

8. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τα πληµµυρικά φαινόµενα της 6-9-2016 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

9.  Τις αριθ. πρωτ.  30455, 30456, 30466/7-9-2016 και 30593, 30594, 30595, 30596, 30597, 30598, 
30599, 30600, 30601, 30602, 30603, 30622, 30623, 30625, 30654/8-9-2016 οικονοµικές 
προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

10. Το αριθ. πρωτ. 30332/9-9-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
11. Το γεγονός ότι την 9-9-2016 δεν συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

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

υπηρεσιών του ∆ήµου       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                                          
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για την  αποκατάσταση της βατότητας 
του δηµοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου καθώς και την αποκατάσταση των ρεµάτων λόγω των 
πληµµυρικών καταστροφών: 
 

1. Στην ∆.Κ. Οµαλών Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ και Φορτηγό ανατρεπόµενο 
ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΤΖΑΚΗ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 998594992 
∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ  
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A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 
95ΗΡ 

h 35,00 66 2310 

2 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 45 1575 

    Σύνολο: 3885 

    Φ. Π. Α. (24 %): 932,40 

    Συνολική ∆απάνη: 4817,40 

 
2. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 010901774 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 
95ΗΡ 

h 35,00 149 5215 

    Σύνολο: 5215 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1251,60 

    Συνολική ∆απάνη: 6466,60 

 
3. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ 
ΠΥΛΑΡΟΥ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 30 1050 

    Σύνολο: 1050 

    Φ. Π. Α. (24 %): 252 

    Συνολική ∆απάνη: 1302 

 
4. Στην ∆.Κ. Οµαλών Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ και Φορτηγό 

ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Α.Φ.Μ. 044443306 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ 
ΟΜΑΛΩΝ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 

h 45,00 60 2700 
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µέχρι 150ΗΡ  

2 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 77 2695 

    Σύνολο: 5395 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1294,80 

    Συνολική ∆απάνη: 6689,80 

 
5. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου Γερανός µε ανυψωτική ισχύ άνω ων 12t έως 30,  ιδιοκτησίας 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Α.Φ.Μ. 032058782 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΚΡΑΝΙΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.18 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Γερανός µε ανυψωτική ισχύ άνω ων 12t 
έως 30 

h 65,00 2 130 

    Σύνολο: 130 

    Φ. Π. Α. (24 %): 61,20 

    Συνολική ∆απάνη: 161,20 

 
6. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, ιδιοκτησίας 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α.Φ.Μ. 066102640 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην 
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ ΠΑΛΙΚΗΣ   

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 
µέχρι 150ΗΡ  

h 45,00 30 1350 

    Σύνολο: 1350 

    Φ. Π. Α. (24 %): 324 

    Συνολική ∆απάνη: 1674 

 
7. Στην ∆.Ε. Σάµης Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95Η, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα  ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 51 1785 

    Σύνολο: 1785 

    Φ. Π. Α. (24 %): 428,40 

    Συνολική ∆απάνη: 2213,40 
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8. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ, ιδιοκτησίας 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Α.Φ.Μ. 068124295 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στη ΣΚΑΛΑ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 13 455 

    Σύνολο: 455 

    Φ. Π. Α. (24 %): 109,20 

    Συνολική ∆απάνη: 564,20 

 
9. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ και Μηχανικός Εκσκαφέας µε 

ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ   

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 8 280 

2 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 
µέχρι 150ΗΡ  

h 45,00 8 360 

    Σύνολο: 640 

    Φ. Π. Α. (24 %): 153,60 

    Συνολική ∆απάνη: 793,60 

 
10. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ), ιδιοκτησίας ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 059787437 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ    

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) 

h 30,00 10 300 

    Σύνολο: 300 

    Φ. Π. Α. (24 %): 72 

    Συνολική ∆απάνη: 372 

 
11. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, ιδιοκτησίας 

ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 118293344 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην 
ΠΕΣΣΑ∆Α ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ    

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 

h 45,00 46 2070 
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µέχρι 150ΗΡ  

    Σύνολο: 2070 

    Φ. Π. Α. (24 %): 496,80 

    Συνολική ∆απάνη: 2566,80 

 
12.  Στην ∆.Κ. Οµαλών Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, Μηχανικός 

Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ και Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των 
17t µέχρι 35t, ιδιοκτησίας ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, Α.Φ.Μ. 027852792 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΙΧΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ    

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 
µέχρι 150ΗΡ 

h 45,00 49 2205 

2 1.8 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

h 55,00 25 1375 

3 1.14 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 17t µέχρι 35t 

h 45,00 55 2475 

    Σύνολο: 6055 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1453,20 

    Συνολική ∆απάνη: 7508,20 

 
13. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ, ιδιοκτησίας ΣΠΑΘΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 998593958 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στη ΣΚΑΛΑ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ   

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 33 1155 

    Σύνολο: 1155 

    Φ. Π. Α. (24 %): 277,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1432,20 

 
14. Στη ∆.Ε. Λειβαθούς Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t, 

ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Α.Φ.Μ. 032058782  ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο 
ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ     

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t µέχρι 17t 

h 35,00 46 1610 

    Σύνολο: 1610 
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    Φ. Π. Α. (24 %): 386,4 

    Συνολική ∆απάνη: 1996,40 

 
15. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ και Φορτηγό ανατρεπόµενο 

ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  Α.Φ.Μ. 
132432389 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ   

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 62 2170 

2 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 62 2170 

    Σύνολο: 4340 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1041,60 

    Συνολική ∆απάνη: 5381,60 

 
 
 

16. Στην ∆.Κ. Οµαλών Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, ιδιοκτησίας 
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 118296229 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα 
ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ    
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 
150ΗΡ  

h 45,00 32 1440 

    Σύνολο: 1440 

    Φ. Π. Α. (24 %): 345,60 

    Συνολική ∆απάνη: 1785,60 

 
 
 

17. Στην ∆.Ε. Παλικής Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t, 
ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ    
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 56 1960 

    Σύνολο: 1960 
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    Φ. Π. Α. (24 %): 470,40 

    Συνολική ∆απάνη: 2430,40 

 
18. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ, ιδιοκτησίας 

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 062257505 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΣΚΑΛΑ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ    
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 
150ΗΡ  

h 45,00 22 990 

    Σύνολο: 990 

    Φ. Π. Α. (24 %): 237,60 

    Συνολική ∆απάνη: 1227,60 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδιας υπηρεσίας.   
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Ανουσάκης 
Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος .            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  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) την  αρίθµ. 1030/9-09-2016 απόφαση κ. ∆ηµάρχου . 
                                                  

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει στο σύνολό της την αρίθ.   1030/9-09-2016  απόφαση του κ. ∆ηµάρχου που εκδόθηκε για την 

απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 

καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα τις 6 Σεπτεµβρίου 2016 .  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    234  / 2016                                                                   Α∆Α: 6Ζ2ΓΩΕ5-ΧΦ7 
ΘΕΜΑ : Ορισµός  ∆ικηγόρου.  
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη  το 1 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 
30291/ 7-09-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
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            Στις 4-4-2016 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 29-3-2016 (αρ. κατ. 2/2016) αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του Ευσταθίου Μενεγάτου κ.λ.π. (συν. 4) κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Με την ως άνω αίτηση ζητείται να απαγορευτεί στο ∆ήµο µας η κατεδάφιση τοιχίου 
αντιστήριξης που βρίσκεται εντός αιγιαλού στον οικισµό της Άσσου., συνολικού µήκους 47,70 
µ., για το οποίο έχουν εκδοθεί τα υπ’ αριθ. 910β/2002 και 1290/2003 πρωτόκολλα 
κατεδάφισης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας.   
             Οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι υφίσταται άµεσος και επικείµενος κίνδυνος 
κατάρρευσης των όµορων ιδιοκτησιών και της πλατείας της Άσσου λόγω µη τήρησης των 
διαδικασιών περί ασφαλούς κατεδάφισης.  
             Η εν λόγω υπόθεση πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης 
κατόπιν αναβολών στις 22 Σεπτεµβρίου 2016 και λόγω του ότι εισάγεται µε τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων είναι αδύνατη η χορήγηση άλλης αναβολής. Στις 22 Σεπτεµβρίου 2016 
συνεδριάζει επίσης στη µεταβατική έδρα Αργοστολίου, το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, 
στο πινάκιο του οποίου έχουν προσδιοριστεί είκοσι τέσσαρες (24) υποθέσεις που αφορούν το 
∆ήµο µας και τρεις (3) υποθέσεις που αφορούν το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου. 
             Είναι προφανές ότι λόγω του αριθµού των υποθέσεων, οι οποίες πρόκειται να 
συζητηθούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών(µεταβατική έδρα Αργοστολίου) 
αλλά και της σπουδαιότητας κάποιων εξ αυτών είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση του ∆ήµου 
µας από τη Νοµική του Υπηρεσία η οποία ως εκ τούτου δεν δύναται να παραστεί στη 
συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Ευσταθίου Μενεγάτου κ.λ.π. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Σάµης. 
             Για τους λόγους αυτούς και λόγω του προφανούς και ανυπέρβλητου κωλύµατος της 
υπογράφουσας την παρούσα πληρεξούσιας ∆ικηγόρου του ∆ήµου και προκειµένου να 
διασφαλιστεί η νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σε όλες τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 και ενώπιον όλων των ∆ικαστηρίων  προτείνεται στην 
Οικονοµική Επιτροπή να οριστεί δικηγόρος προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων κατά τη δικάσιµο της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 κατά τη 
συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Ευσταθίου Μενεγάτου κ.λ.π.  
             Επειδή δε η εν λόγω υπόθεση είναι ήδη γνωστή λόγω της ιδιότητας της στην ειδική 
συνεργάτιδα του ∆ηµάρχου κ. Κων/να Κοκκόση, προτείνω τον ορισµό της ανωτέρω για τον 
καλύτερο χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης. 
 
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 αυτό που πρωτεύει  στην υπόθεση αυτή είναι να βρεθεί 
λύση για την  προστασία και την ασφάλεια  των κατοίκων της περιοχής και όχι να συνεχίζεται η 
διαδικασία µόνο για τυπικούς λόγους δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
  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 
 
 

Α) Λόγω του προφανούς και ανυπέρβλητου κωλύµατος της  πληρεξούσιας ∆ικηγόρου του 
∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου και προκειµένου να διασφαλιστεί η νοµική εκπροσώπηση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 και ενώπιον 
όλων των ∆ικαστηρίων  , ορίζει την ειδική συνεργάτιδα του ∆ηµάρχου κ. Κων/να Κοκκόση, 
δικηγόρο  για  να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων 
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κατά τη δικάσιµο της 22ας Σεπτεµβρίου 2016 κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων του Ευσταθίου Μενεγάτου κ.λ.π. 
Β) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   235   / 2016                                                                 Α∆Α: 6ΙΧΥΩΕ5-8ΟΣ 

ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής.  
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο  κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής 
∆ιοικητικής Επιτροπής».  
θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 30289/ 7-09-2016 εισήγηση της στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
              Στις 10-8-2016 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η µε αριθ. Μ62/2016 Πράξη Επιβολής 
Εισφορών, η µε αριθ. Μ92/2016 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών και η µε αριθ. 
Μ77/2016 Απόφαση Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης. Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν καθώς από 
έλεγχο των αρµοδίων υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2008-2010 ο πρώην ∆ήµος 
Ερίσου είχε προβεί σε ανακριβή υποβολή ΑΠ∆ ενώ δεν είχε επίσης προβεί σε καταχώριση 
επιδοµάτων αδείας και δώρου Χριστουγέννων ούτε είχε καταχωρηθεί η ειδικότητα µε την οποία οι 
αναφερόµενοι στις ανωτέρω πράξεις εργαζόµενοι απασχολούνταν στον εργοδότη ∆ήµο Ερίσου. Το 
συνολικό ποσό που καταλογίστηκε στο ∆ήµο από τις παραπάνω εκδοθείσες πράξεις είναι 1500,66 
ευρώ.   
             Κατά των ανωτέρω πράξεων υπάρχει εκ µέρους του ∆ήµου η δυνατότητα άσκησης ένστασης 
ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση τους. 
Στις 12-8-2016 η Νοµική Υπηρεσία µε το µε αριθ. πρωτ. 27755/2016 έγγραφο της ζήτησε από τη ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών τις απόψεις της για το θέµα και ειδικότερα για την σκοπιµότητα άσκησης 
ένστασης κατά των παραπάνω Πράξεων. 
            Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ενηµέρωσε την Υπηρεσία µας µε σχετικό έγγραφο της ότι 
µετά από έλεγχο που διενήργησε µαζί µε την ∆.Ε. Ερίσου διαπίστωσε ότι πράγµατι εκ παραδροµής 
κάποιες αποδοχές είχαν εξοφληθεί κανονικά πλην όµως δεν είχαν συµπεριληφθεί στις αρχικές Α.Π.∆., 
άλλες αποδοχές δεν είχαν καταβληθεί καθόλου ενώ επίσης δεν είχε γίνει καταχώριση ειδικότητας 
εργαζοµένου. Με βάση τα παραπάνω η Οικονοµική Υπηρεσία έκρινε ότι  «δεν πρέπει να προβούµε σε 
άσκηση προσφυγής… δεν πρέπει να αµφισβητηθεί το ποσό του καταλογισµού, το οποίο θα ρυθµιστεί 
σε δόσεις που θα ενσωµατωθούν στην ενιαία βασική ρύθµιση του ∆ήµου µε το ΙΚΑ για παλαιότερες 
οφειλές».  
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄  η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή 
προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 
             Εν προκειµένω και σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν ανωτέρω προτείνεται στην Οικονοµική 
Επιτροπή η λήψη απόφασης για τη µη άσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής 
του ΙΚΑ κατά των ανωτέρω αναφεροµένων Πράξεων.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Tη µη άσκηση ένστασης   ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ κατά των Πράξεων:     



 1018 

   α) την µε αριθ. Μ62/2016 Πράξη Επιβολής Εισφορών, β) την µε αριθ. Μ92/2016 Πράξη Επιβολής 
Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών και γ) την µε αριθ. Μ77/2016 Απόφαση Ακύρωσης Μετατροπής 
Ασφάλισης . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   236   / 2016                                                                    Α∆Α: Ω1Ζ5ΩΕ5-Ν8Π 
ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση αναίρεσης. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη  το 3 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση αναίρεσης » θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 
30712/ 9-09-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
                Στις  19  Μαΐου 2011 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η 
από 29-12-2006 αγωγή των Φωτίου Αρτελάρη και Ειρήνης Γιακουµάτου κατά του πρώην 
∆ήµου Σάµης. Με την ως άνω αγωγή του οι ενάγοντες ζητούσαν από το ∆ήµο να καταβληθεί 
σε αυτούς ποσό 182.416,90 € στον πρώτο και 2.259,10 € στη δεύτερη ως αποζηµίωση για 
αποκατάσταση περιουσιακής ζηµιάς και χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω 
σύγκρουσης της δίκυκλης µοτοσυκλέτας, στην οποία επέβαιναν µε φορτηγό όχηµα ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου Σάµης, το οποίο οδηγούσε υπάλληλος του ∆ήµου, που βρισκόταν σε διατεταγµένη 
υπηρεσία. 
               Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1606/2012 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, µε την οποία τελικά επιδικάσθηκε ποσό  8.774,16 € 
στο Φώτιο Αρτελάρη και ποσό 480,91 € στην Ειρήνη Γιακουµάτου. 
                Ειδικότερα στο Φώτιο Αρτελάρη επιδικάσθηκε ποσό 5.774,16 ευρώ ως αποζηµίωση 
καθώς και 3.000 ευρώ ως ηθική βλάβη λόγω του τραυµατισµού του.  
                Κατά της παραπάνω απόφασης άσκησε έφεση τόσο ο ενάγων όσο και ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς.  
                Οι δύο αντίθετες εφέσεις εκδικάσθηκαν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, 
κατά τη δικάσιµο της 13ης Μαρτίου 2015 και εκδόθηκε η µε αριθ. 45/2016 απόφαση, σύµφωνα 
µε την οποία το ∆ικαστήριο απέρριψε την έφεση του ∆ήµου και δέχθηκε εν µέρει την έφεση 
του Φωτίου Αρτελάρη.  Ειδικότερα µεταρρύθµισε την µε αριθ. 1606/2012 απόφαση του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, αναγνώρισε ότι το ποσοστό συνυπαιτιότητας 
του ενάγοντος ανέρχεται σε ποσοστό όχι 80%, όπως είχε δεχθεί η Πρωτόδικη απόφαση αλλά 
σε ποσοστό 70% και τελικά το ποσό της εκ µέρους του ∆ήµου οφειλόµενης αποζηµίωσης 
ανέρχεται σε 8.661,24 ευρώ πλέον της ηθικής βλάβης, την οποία διατήρησε στο ποσό των 
3.000 ευρώ.  
               Επιπλέον µε το από 7-9-2016 έγγραφο της Πληρεξούσιας ∆ικηγόρου τους οι 
αντίδικοι ενηµέρωσαν το ∆ήµο µας ότι δεν προτίθενται να ασκήσουν αναίρεση κατά της µε 
αριθ. 45/2016 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών εφόσον τους 
καταβληθούν άµεσα τα επιδικασθέντα ποσά πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι η ένδικη διαφορά ανάγεται στο έτος 2001, προέρχεται από τον 
πρώην ∆ήµο Σάµης και λόγω της παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος δεν υπάρχουν 
στοιχεία που θα µπορούσαν να αξιολογηθούν ώστε να υπάρξει επαρκής αντίκρουση της 
υπόθεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 
               Επειδή το συνολικό ποσό που ο ∆ήµος µας καλείται να καταβάλει ανέρχεται σε 
11.661,24 ευρώ αντί του αιτούµενου των 182.416,90 ευρώ και η υπαιτιότητα του ενάγοντος 
αποτιµήθηκε σε ποσοστό 70%.  
              Επειδή η παραποµπή της υπόθεσης σε ανώτερο βαθµό δικαιοδοσίας είναι εν 
προκειµένω οικονοµικά ασύµφορη και χρονοβόρα ενώ επιπλέον µε την παρέλευση του 
χρόνου αυξάνεται το οφειλόµενο ποσό των τόκων επί του ποσού, το οποίο επιδίκασε το 
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δικαστήριο και το οποίο είναι σηµαντικά µειωµένο σε σχέση µε το αρχικά αιτούµενο. 
Επιπλέον όπως ήδη προαναφέρθηκε ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την 
περαιτέρω αντίκρουση της αγωγής καθώς η υπόθεση ανάγεται στο έτος 2001και προέρχεται 
από τον πρώην ∆ήµο Σάµης.  
               Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει 
για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
              Για τους λόγους αυτούς και σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν ανωτέρω προτείνεται στην 
Οικονοµική Επιτροπή η λήψη απόφασης για την µη άσκηση αναίρεσης κατά της µε αριθ. 
45/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Tη µη άσκηση αναίρεσης κατά της µε αριθ. 45/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών,  σύµφωνα µε τους παραπάνω λόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται  στην εισήγηση 
της  αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   237   / 2016                                                                Α∆Α: 7040ΩΕ5-4ΜΛ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη  το 9ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου » θέτει 

υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο των  όρων  του φανερού , δηµόσιου πλειοδοτικού  
διαγωνισµού  για την  εκµίσθωση ενός δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα και 
συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 20 συνολικού εµβαδού 392,91 τ.µ. στο 

οποίο   αναφέρονται τα παρακάτω:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός 
δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη αρ. 20 συνολικού εµβαδού 392,91 τ.µ.  
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Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο 
του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….. Οκτωβρίου 2016, ηµέρα ………….. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα 
ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 
……. Οκτωβρίου 2016, ηµέρα ……… στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του 
συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή 
παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη 
λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
της µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο 
µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει 
προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή  αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει 
από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλει µέχρι 
τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ως υπαίθριος χώρος στάθµευσης 
(parking) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης 
του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε 
σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης χωρίς τη ρητή έγγραφη 
συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
(2.900) ευρώ µηνιαίως. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης 
τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την 
προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται 
αυξανόµενο σε ποσοστό 1% ετησίως καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε 
αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή 
τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους ίσου µε δύο (2) µηνιαία 
µισθώµατα ήτοι 5.800 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική 
επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την 
ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση 
απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) 
φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) 
Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) 
βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
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Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών 
πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  

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

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

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

προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται παραπάνω στο άρθρο 4 της παρούσας, στο ύψος δύο (2) 
µηνιαίων µισθωµάτων, όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό 
διαγωνισµό. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες  η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 
πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου 
καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

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

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

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

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

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

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 

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

Άρθρο 10 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για 
κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. 
Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, 
τηρώντας τους όρους υγιεινής και καθαριότητας. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη 
λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες 
δικές του.  
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η έκδοση αδειών λειτουργίας 
του χώρου ο ∆ήµος δεν θα έχει καµία ευθύνη έναντι του µισθωτή και δεν θα γεννάται κανένα 
απολύτως δικαίωµα αποζηµίωσης, ο δε µισθωτής θα βαρύνεται µε το αναλογούν µίσθωµα 
ακόµη και αν δεν έχει κάνει έναρξη λειτουργίας στο χώρο αλλά µόνο κατέχει αυτόν βάσει 
υπογεγραµµένου συµφωνητικού µίσθωσης.  

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

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

Άρθρο 12 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς 

και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 13 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη 
λύση της σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 15 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την 

υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου 
εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

Ο κ. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων 
ενηµερώνει τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι για την εκµίσθωση του εν λόγω ακίνητου 
για την χρήση στάθµευσης οχηµάτων οµόφωνα καθόρισαν τιµή έναρξης της δηµοπρασίας στο 
5% επί της αξίας του ακινήτου  δηλαδή  στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ 
(2.900,00 €) µηνιαίως. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει η αρχική τιµή προσφορών στην δηµοπρασία  να υπολογιστεί 
σύµφωνα µε το 6% επι της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου  (το µέγιστο όριο που ορίζει ο νόµος ) και 
ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 7/23-08-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων. 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους του σχεδίου διακήρυξης του φανερού , 
δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης του  δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται 
στην Αθήνα και συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 20 συνολικού εµβαδού 
392,91 τ.µ.  
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του 
συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
(2.900,00 ) ευρώ µηνιαίως. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 5  Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα 
ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 
7  Οκτωβρίου 2016, ηµέρα  Παρασκευή στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω 
ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ) και στην αθηναϊκή εφηµερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ).  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 
νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   238  / 2016                                                                    Α∆Α: ΩΜΥ1ΩΕ5-ΩΡΥ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
το 4ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» (ΣAE 0758) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 28761/24-08-2016 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 σε Υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την 
σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
 
Ζητείται  η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο , για την πληρωµή σύνδεσης αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς». 
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 ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  Κ.Α.Ε.  Αριθ. Έκθεσης  
90.523,01 € ΕΝΤΑΛΜΑ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(Παγών
ης ∆ιονύσιος)  

63.7326.06 728/2016 όπως 
εγκρίθηκε  µε την 
222/2016 αποφ. Οικ. 
Επιτροπής. 

 
Συνηµµένα: α) 728/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
     
 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: 
«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 στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ποσού 90.523,01 €  από τον Κ.Α 63.7326.06  για την σύνδεση αντλιοστασίων µε 
∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς».Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις 
– απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος   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    υπ αρίθ.  728 /2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης 

• την 222/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη    ποσού 90.523,01  € από τον Κ.Α 63.7326.06   για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του 
έργου «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
 
2. Η απόδοση λογαριασµού του  παραπάνω Εντάλµατος  Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
15/12/2016. 
 

 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   239  / 2016                                                                    Α∆Α: 78ΒΗΩΕ5-ΑΒΝ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισµός 
Πόρου- Σκάλας». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
το 5ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός 
Καθαρισµός Πόρου- Σκάλας»,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 28762/24-08-2016 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 σε Υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την 
σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισµός Πόρου- Σκάλας». 
 
Ζητείται  η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ. Κωνσταντίνο 
Παγουλάτο  , για την πληρωµή σύνδεσης αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση και 
Βιολογικός Καθαρισµός Πόρου- Σκάλας». 
 
 ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  Κ.Α.Ε.  Αριθ. Έκθεσης  
40.539,01 € ΕΝΤΑΛΜΑ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(Παγουλάτος  Κων/νος ) 

63.7312.04 665/2016 όπως 
εγκρίθηκε  µε την 
201/2016 αποφ. Οικ. 
Επιτροπής. 

 
Συνηµµένα: α) 665/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
     
 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:   
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«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: 
«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 στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
Παγουλάτο Κωνσταντίνο   ποσού 40.539,01 €  από τον Κ.Α 63.7312.04  για την σύνδεση 
αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισµός Πόρου- Σκάλας».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   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    υπ αρίθ.  665 /2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

• Την 201/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Παγουλάτο 
Κωνσταντίνο    ποσού 40.539,01  € από τον Κ.Α 63.7312.04   για την σύνδεση αντλιοστασίων µε ∆ΕΗ 
του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισµός Πόρου- Σκάλας». 
 
2. Η απόδοση λογαριασµού του  παραπάνω Εντάλµατος  Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
15/12/2016. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   240  / 2016                                                                        Α∆Α: 6ΦΜ4ΩΕ5-9ΕΦ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

787 24/08/2016 868,12 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  35.6262.03 9.273,06 

788 24/08/2016 91,33 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  35.6682 10.374,93 

 
789 24/08/2016 33,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  35.6699 2.581,32 

790 24/08/2016 1.022,19 

Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 
χώρων (µέσω ∆ΕΗ) 
,51023,51024,50955,51022 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ 20.7336.07 8.424,31 

792 30/08/2016 2.517,27 

Αµοιβές νοµικών[αριθ.425/2014, 
374/2015 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ],αριθ.1049/2015 
αποφ.∆ηµ., αριθ. 224,225,226/2016 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ, 00.6111 4.981,13 

793 02/09/2016 399,32 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 35.6262.03 8.191,26 

794 02/09/2016 600,24 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 35.6699 946,49 

795 02/09/2016 682,48 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ 35.6262.03 8.191,26 

796 02/09/2016 317,52 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ 35.6699 946,49 

797 2/9/2016 717,07 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 35.6699 946,49 
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798 2/09/2016 2.100,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής)  00.6421 8.800,00 

800 12/9/2016 282,72 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ 35.6262.03 7.908,54 

801 12/9/2016 541,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ 35.6699 405,29 

802 12/9/2016 458,80 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ 10.6694.01 14.541,20 

803 12/9/2016 12,40 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 35.6699 392,89 

804 12/9/2016 439,55 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 10.6694.01 14.101,65 

805 12/9/2016 407,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 30.6262.02 22.645,40 

806 12/9/2016 141,05 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 35.6682 10.233,88 

807 13/09/2016 342,72 

Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 00.6221.00 0,00 

808 13/09/2016 9,50 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 
(ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00.6111 4.779,83 

809 13/09/2016 191,80 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 
(ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00.6111 4.779,83 

810 13/09/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ 30.6262.02 21.645,40 

 

811 14/09/2016 1.000,00 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΣΑΕΠ 1ος 
Λογαριασµός) 64.7323.01 101.466,28 

 
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 : 
από 787 έως  790 , από 793 έως  797  και από 800έως 810/2016 . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και Ανουσάκης 
Νικόλαος.            
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 
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Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   241  / 2016                                                                     Α∆Α: 6 Ε2∆ΩΕ5-ΠΝΑ 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,   δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος    το 7 o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
 απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  24-08-2016  
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος 
Προπληρωµής του κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου   , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
   Ζητείται :  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής 
(αριθµ. ΧΕΠ  14177 Β /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου     
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ. 182/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από 
∆.∆.∆.Υ ». 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου  Είσπραξης 
                     Β) λοιπά δικαιολογητικά  
                      Γ) το αριθ, 28348/22-08-2016 διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των  
 
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 182/2016 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος     για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
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                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  14177  Β  / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    984,00  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο   µαζί µε τα 
σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο    από  υπόλογο του ποσού των  984,00   € το οποίο είχε 
διατεθεί για την κάλυψη δαπανών πληρωµής τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόµησης από ∆.∆.∆.Υ 
σύµφωνα µε την 182/2016 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                     
Σοφία Γαρµπή    
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


