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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

 
                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  3 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  2 η  Φεβρουαρίου  2017   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  2 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2017, 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   2376 /  27-01 -2017   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.  Γαρµπή Σοφία                                                                                           Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                      
2. Αλυσανδράτος Σταύρος -Γεράσιµος                                                         Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ στις 6/2017 & 7/2017 αποφάσεις)                                                                                

   ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 / 2017                                                                               Α∆Α: 7∆9ΕΩΕ5-ΕΓΖ      
 ΘΕΜΑ :  «Συµπλήρωση της υπ αρίθ. 423/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.»   
                            
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 1ο θέµα ηµερήσιας 
 διάταξης  θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ, πρωτ.1152/16-01-2017  εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 
  Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

            Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 39304/Α. Πλ. 6020/30.7.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και  
Ανταγωνιστικότητας αποφασίστηκε η δηµοσιονοµική διόρθωση συνολικού ποσού 175.417,80 ευρώ για 
την πράξη «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Ερίσου».  
           Κατά της αποφάσεως αυτής, ο ∆ήµος άσκησε την από 8.10.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 
387/9.10.2014 έφεση, η οποία συζητείται στη δικάσιµο της 7.2.2017. 
          Ενόψει τούτων και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 423/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου για τον ορισµό δικηγόρου για την άσκηση της εν λόγω εφέσεως, η Οικονοµική Επιτροπή 
συµπληρώνει την προαναφερόµενη απόφαση της ως ακολούθως: 
          1. ∆ίδει στη δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιανος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και 
δη στον Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4), µε ΑΜ/∆ΣΑ 8917, εταίρο 
της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και στη 
συνεργάτιδα της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας Μαριλένα Αιµ. Μουζακίτη, δικηγόρο Αθηνών (οδός 
Ανδρούτσου αρ. 3), µε ΑΜ/∆ΣΑ 19612, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από 
κοινού ή κεχωρισµένως:  α) να παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) κατά τη 
δικάσιµο της 7.2.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσουν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη συζήτηση της από 8.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 387/9.10.2014 εφέσεως κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας και της υπ’ αριθ. πρωτ. 
39304/Α.Πλ.6020/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) να 
καταθέσουν, εάν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  
        2. Επίσης εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι, ή 
συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε»  



 28 

έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της ανωτέρω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως 
και καταθέσεων της ανωτέρω εφέσεως.   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να ασκηθούν τα παραπάνω ένδικα µέσα και σε περίπτωση που δεν 
τελεσφορήσει  να τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισµός και όχι ο Λαός της Κεφαλονιάς που θέλει η ∆ηµοτική 
Αρχή και ψηφίζει την πρόταση του. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – 
Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 423/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συµπληρώνει την υπ’ αριθ. 423/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω:  
              1. ∆ίδει στη δικηγορική εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιανος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» 
και δη στον Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4), µε ΑΜ/∆ΣΑ 8917, 
εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και στη 
συνεργάτιδα της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας Μαριλένα Αιµ. Μουζακίτη, δικηγόρο Αθηνών (οδός 
Ανδρούτσου αρ. 3), µε ΑΜ/∆ΣΑ 19612, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από 
κοινού ή κεχωρισµένως:  α) να παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) κατά τη 
δικάσιµο της 7.2.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσουν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη συζήτηση της από 8.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 387/9.10.2014 εφέσεως κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας και της υπ’ αριθ. πρωτ. 
39304/Α.Πλ.6020/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) να 
καταθέσουν, εάν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη των απόψεων και των θέσεων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  
        2. Επίσης εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι, ή 
συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε»  
έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της ανωτέρω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως 
και καταθέσεων της ανωτέρω εφέσεως.   
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7 / 2017                                                                                     Α∆Α: Ω6Φ1ΩΕ5-2Κ5    
 ΘΕΜΑ :  «Αποδοχή ∆ωρεάς – Ορθή Επανάληψη συµβολαίου» 
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη   το παραπάνω  2o θέµα     
ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή ∆ωρεάς – Ορθή Επανάληψη συµβολαίου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την 
 µε αρίθ. πρωτ. 1397/18-01-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

             
 Το έτος 2009 ο κ. Γεράσιµος Παπαδάτος και η κ. Αντιγόνη – Μαρία Παπαδάτου µε το µε αριθ. 
14.128/2009 συµβόλαιο δωρεάς εν ζωή της Συµβολαιογράφου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου 
δώρησαν προς τον τέως ∆ήµο Λειβαθούς ποσοστό ακίνητου ευρισκόµενο στον οικισµό Πεσάδα. 
Ειδικότερα δώρισαν ποσοστό 8,33% ή άλλως 1/12 ενός γηπέδου (ακινήτου) ευρισκόµενο στη θέση 
«Μαρτινιάς ή Καραντίνο» συνολικής επιφάνειας 22.278 τ.µ. εν µέρει εντός και εν µέρει  εκτός των 
ορίων του οικισµού Πεσσάδας, το οποίο συνορεύει γύρωθεν µε ιδιοκτησία Γερασίµου Μπεκατώρου, 
µε ιδιοκτησία Ι. Μονής Εσταυρωµένου Πεσσάδας, Λούλας Κεκάτου, Κούλας Γασπαράτου, Μαρίας 
∆άλλα, Μάριου Χαρίτου, Σταυρούλας Μαραβέγια, Νικολάου Μαλιαγρού, Στέλλας Χαρτουλιάρη, 
Χρήστου Τετενέ και µε δηµοτικό δρόµο. Η εν λόγω δωρεά έγινε, όπως αναφέρεται στο ως άνω 
συµβόλαιο, από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και για λόγους ευπρέπειας µε µόνη επιθυµία των δωρητών 
όταν γίνει διανοµή και κατάτµηση του ακινήτου ο κεντρικός δρόµος από την Πλατεία προς τον Άγιο 
Παύλο να ονοµασθεί «Σπυρίδωνας και Ευγενούλας Σκλαβούνου», οι οποίοι ήταν οι αρχικοί ιδιοκτήτες 
του έκτασης. 
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          Σύµφωνα µε το από 4-1-2017 έγγραφο της Συµβολαιογράφου κ. Κεκάτου ο τέως ∆ήµος 
Λειβαθούς δεν κατέβαλε ποτέ τα έξοδα που αφορούν το Ταµείο Νοµικών και τα Γραµµάτια των 
δικηγόρων καθώς και τα έξοδα για τη µεταγραφή του συµβολαίου στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο.  
            ∆εδοµένου ότι έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από τη σύνταξη του ως άνω 
συµβολαίου και προκειµένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω δωρεά απαιτείται σύµφωνα µε το σχετικό 
έγγραφο της Συµβολαιογράφου κας Άννας Γιαννακοπούλου Κεκκάτου απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
για αποδοχή της δωρεάς, ορθή επανάληψη του συµβολαίου και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου για 
την υπογραφή αυτού.  
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 περ. η΄ η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.  
           Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης περί αποδοχής 
δωρεάς, καθώς και για την ορθή επανάληψη του µε αριθ. 14128/2009 συµβολαίου δωρεάς αλλά και για 
την εξουσιοδότηση προς το ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου.    
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – 
Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή & Γκισγκίνης Νικόλαος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
Την πρόταση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   1. Αποδέχεται την δωρεά των κ.κ   Γεράσιµου  Παπαδάτου και της  κ. Αντιγόνης – Μαρίας 
Παπαδάτου και  ειδικότερα :  ποσοστό 8,33% ή άλλως 1/12 ενός γηπέδου (ακινήτου) ευρισκόµενο στη 
θέση «Μαρτινιάς ή Καραντίνο» συνολικής επιφάνειας 22.278 τ.µ. εν µέρει εντός και εν µέρει  εκτός των 
ορίων του οικισµού Πεσσάδας, το οποίο συνορεύει γύρωθεν µε ιδιοκτησία Γερασίµου Μπεκατώρου, µε 
ιδιοκτησία Ι. Μονής Εσταυρωµένου Πεσσάδας, Λούλας Κεκάτου, Κούλας Γασπαράτου, Μαρίας ∆άλλα, 
Μάριου Χαρίτου, Σταυρούλας Μαραβέγια, Νικολάου Μαλιαγρού, Στέλλας Χαρτουλιάρη, Χρήστου 
Τετενέ και µε δηµοτικό δρόµο.  
2. Σύµφωνα µε την  επιθυµία των ως άνω δωρητών όταν γίνει διανοµή και κατάτµηση του ακινήτου ο 
κεντρικός δρόµος από την Πλατεία προς τον Άγιο Παύλο θα ονοµασθεί «Σπυρίδωνας και Ευγενούλας 
Σκλαβούνου», οι οποίοι ήταν οι αρχικοί ιδιοκτήτες του έκτασης. 
3. Εγκρίνει την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  του µε αριθ. 14.128/2009 συµβολαίου δωρεάς εν ζωή της 
Συµβολαιογράφου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου. 
4. Εξουσιοδοτεί   το ∆ήµαρχο  Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση για την υπογραφή του ως άνω  
συµβολαίου.    
                                                                                                                                                                                                                                                               

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8  / 2017                                                                             Α∆Α: 6ΡΧΠΩΕ5-ΩΙΤ 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία  
Κουστουµπάρδη η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  1-02-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
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1. Μείωση ή αύξηση Κ.Α. Εσόδων οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» και Κ.Α. Εξόδων οµάδας 85 «Προβλέψεις 
µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους». 

 
• Εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 31/12/2016 5.729.449,28€.  
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2015 564.071,72€ 
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2016 524.885,70€ 

 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ του 12µήνου 2016 έναντι της ίδιας περιόδου του 2015 είναι 
αρνητική, το ανώτερο ποσό που δύναται να εισπραχθεί στο έτος 2017 από τους Κ.Α. της οµάδας 32 
«Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» είναι 
564.071,72€. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5.165.377,56€ (5.729.449,28€-564.071,72€) πάει στον Κ.Α. 
Εξόδων 8511.01 µε τίτλο «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». Στον Προϋπολογισµό 
έτους 2017 στο σύνολο της οµάδας 32 είχε προϋπολογιστεί ποσό 5.676.274,49€ σύµφωνα µε τα 
εισπρακτέα υπόλοιπα 31/07/2016, ενώ τώρα πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό των 5.729.449,28€. Η 
διαφορά ανέρχεται στο πλην 53.174,79€. Στους Κ.Α. Εξόδων 8511.01 αντίστοιχα είχε προϋπολογιστεί 
ποσό 5.112.202,77€ ενώ µε τα απολογιστικά στοιχεία 31/12/2016 πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό 
των 5.165.377,56€ και η διαφορά ανέρχεται στο συν 53.174,79€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα 
κάτωθι: 
 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιώσεις 
Ποσό 

Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση µετά την 

παρούσα µεταβολή 

3211 
Τέλη καθαριότητας 

και 
ηλεκτροφωτισµού 

115.481,68 388.624,46 273.142,78 388.624,46 

3212.01 
Τέλη και 

δικαιώµατα 
ύδρευσης 

502.775,03 420.942,59 -81.832,44 420.942,59 

3214 
Τέλη και 

δικαιώµατα 
αποχέτευσης 

101.738,23 92.502,66 -9.235,57 92.502,66 

3215 
Τέλος ακίνητης 

περιουσίας 
1.273,64 638,64 -635,00 638,64 

3216 
∆υνητικά 

ανταποδοτικά τέλη 
και εισφορές 

2.467,21 2.467,21 0,00 2.467,21 

3217 

Εισφορά λόγω 
ένταξης ή 

επέκτασης 
πολεοδοµικών 

σχεδίων 

1.286,39 1.286,39 0,00 1.286,39 
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3218.01 
Τέλη 

Παρεπιδηµούντων 
Π.Ε 

367.988,53 357.899,31 -10.089,22 357.899,31 

3218.02 
Τέλη Τουριστικών 
Ειδών - ∆ώρων 

Π.Ε 
51.747,80 55.519,08 3.771,28 55.519,08 

3218.03 
Τέλη Εστιατορίων 

Π.Ε 
403.416,17 402.851,69 -564,48 402.851,69 

3218.04 

Τακτικά έσοδα επί 
των ακαθαρίστων 

εσόδων 
επιτηδευµατιών 

369.874,10 396.835,02 26.960,92 396.835,02 

3219.01 Λοιπά έσοδα 606.149,58 595.257,29 -10.892,29 595.257,29 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - 
Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς 

και λοιπών 
ενοικίων 

1.079.985,34 1.079.471,14 -514,20 1.079.471,14 

3219.03 
Λοιπά έσοδα - 
Ιχθυοτροφεία 

160.136,46 99.132,24 -61.004,22 99.132,24 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - 
Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 

365.886,26 297.370,63 -68.515,63 297.370,63 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - 

Χαρτόσηµο 
ενοικίων ΟΓΑ 

4.703,30 4.613,50 -89,80 4.613,50 

3219.06 
Λοιπά έσοδα - 

∆ηµοτικός φόρος 
146.054,33 136.144,84 -9.909,49 136.144,84 

3219.07 
∆ικαίωµα 

βοσκησίµων 
εκτάσεων 

4.872,53 4.847,53 -25,00 4.847,53 

3219.08 
Τέλη από έσοδα 

∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου 

150,00 1.950,00 1.800,00 1.950,00 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια 

Τουριστικού 
Περιπτέρου 

157.265,67 156.599,02 -666,65 156.599,02 

3219.11 
Έσοδα από 

Παραβάσεις ΚΟΚ 
284.209,90 294.729,02 10.519,12 294.729,02 

3219.12 Έσοδα από 180.335,96 167.124,00 -13.211,96 167.124,00 
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ενοίκια Παραλίας 

3219.13 
Έσοδα από 

Προσαυξήσεις 
621,76 395,72 -226,04 395,72 

3219.18 

Μισθώµατα 
Καλιεργήσιµης 
Γής(άρθρο 255 

∆ΚΚ) 

1.120,32 50,00 -1.070,32 50,00 

3219.20 

Τέλος χρήσης 
κοινόχρηστων 

χώρων από 
οικοδοµικά υλικά. 

3.159,88 3.159,88 0,00 3.159,88 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης 

(άρθρο 5 Ν 
1900/90) 

2.185,90 1.765,90 -420,00 1.765,90 

3219.22 
Πρόστιµο 2% 
∆ηµ.φόρου 

627.483,41 637.104,09 9.620,68 637.104,09 

3219.23 

Έσοδα από 
διάφορες 

καταλογιστικές 
αποφάσεις 

3.377,17 3.375,45 -1,72 3.375,45 

3219.26 
Έσοδα απο 

αφαλάτωση νερού 
2.133,40 2.133,40 0,00 2.133,40 

3219.27 
Έσοδα από ειδικό 
τέλος λατοµικών 

προοιόντων 
4.492,22 4.492,22 0,00 4.492,22 

3219.29 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ Π.Ε 
56.685,81 54.744,40 -1.941,41 54.744,40 

3219.30 
Χαρτόσηµο 

µισθωµάτων προς 
απόδοση 

905,16 783,08 -122,08 783,08 

3219.31 
Έσοδα ΟΓΑ 
Χαρτοσήµου 

ενοικίων 
154,10 129,64 -24,46 129,64 

3221.01 

Λοιπά έκτακτα 
έσοδα που δεν 

µπορούν να 
ενταχθούν στις 
ανωτέρω τάξεις 

43.668,11 43.668,11 0,00 43.668,11 

3222.02 
Φ.Π.Α. εσόδων 
ύδρευσης 13% 

12.208,20 10.801,39 -1.406,81 10.801,39 
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3222.03 
Φ.Π.Α. εσόδων 
ύδρευσης 23% 

10.280,94 10.039,74 -241,20 10.039,74 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.676.274,49 5.729.449,28 53.174,79 5.729.449,28 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν Πίστωση 
µετά την παρούσα 

µεταβολή 

00.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

4.507.348,88 -129.051,97 4.378.296,91 

20.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

107.213,55 273.142,78 380.356,33 

25.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

497.490,34 -92.716,02 404.774,32 

45.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

150,00 1.800,00 1.950,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.112.202,77 53.174,79 5.165.377,56 

 
2. Μετά την διαµόρφωση του ποσού των προνοιακών επιδοµάτων στ΄ διµήνου έτους 2016 που 

αποπληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2017 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή πίστωσης 
Κ.Α. Εξόδων και Εσόδου π/υ έτους 2017 προκειµένου οι πιστώσεις να καταστούν ρεαλιστικές, 
όπως καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση µετά την 

παρούσα µεταβολή 

15.8117.40 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

1.394,00 0,00 1.394,00 
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15.8117.41 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων,αιµολυτική 

αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 

28.000,00 -2.800,00 25.200,00 

15.8117.42 

Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών , τετραπληγικών ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 

5.000,00 -374,00 4.626,00 

15.8117.43 

Επίδοµα παραπληγικών 
τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ 

είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

11.000,00 -1.307,60 9.692,40 

15.8117.44 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 
( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 
8.000,00 -283,31 7.716,69 

15.8117.45 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

51.000,00 2.127,39 53.127,39 

15.8117.46 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

15.000,00 -2.052,47 12.947,53 

15.8117.47 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής 
καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

90.000,00 -11.652,68 78.347,32 

15.8117.48 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 

183.000,00 -14.019,97 168.980,03 

15.8117.49 

Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς - τετραπληγικούς-

ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 

16.000,00 -1.166,50 14.833,50 

15.8117.50 
Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 
( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής)) 
1.500,00 -900,00 600,00 

15.8117.51 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης 
- σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλµατος προπληρωµής)) 
5.000,00 -3.606,00 1.394,00 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 414.894,00 -36.035,14 378.858,86 

     

211 
Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 

πρώτη φορά 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση µετά την 

παρούσα µεταβολή 

2119.16 
ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα 

ΣΤ ∆ιµήνου προηγούµενου 
Οικονοµικού Έτους 

414.894,00 -41.661,36 373.232,64 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 414.894,00 -41.661,36 373.232,64 

 
Τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά ποσό 5.626,22 ευρώ, καθώς το ποσό αυτό υπάρχει στο 
χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2016. 
 

3. Για την ορθότερη αποτύπωση ορισµένων Κ.Α. εξόδων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις 
παρακάτω µεταβολές: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 00.7425.01 µε τίτλο «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και πίστωση 1.000,00 ευρώ και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.04 
µε τίτλο «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και πίστωση 1.000,00 
ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 00.7425.02 µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» και πίστωση 1.000,00 ευρώ και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.05 
µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» και πίστωση 1.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.6031.00 µε τίτλο «Αµοιβές Ληξιάρχου» και πίστωση 
2.000,00 ευρώ και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6031.05 µε τίτλο «Αµοιβές Ληξιάρχου» 
και πίστωση 2.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.6312 µε τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. 
έξοδα ακινήτων» και πίστωση 3.000,00 ευρώ και δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6312.03 µε 
τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. έξοδα ακινήτων» και πίστωση 3.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 10.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» και πίστωση 
5.000,00 ευρώ και την µεταφορά της στον Κ.Α. Εξόδων 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων» ο οποίος έχει ήδη εγκεκριµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ. 

• Την αλλαγή τίτλου του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.41 από «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΑΜΗΣ -
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ» σε «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δηµοτικού δρόµου Μιχάτων-
Επανοχωρίου». Η πίστωση θα διατηρηθεί στο ποσό των 30.000,00 ευρώ. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.8122.05 µε τίτλο «Κυκλοφοριακή µελέτη πόλεως 
Αργοστολίου (τοπογραφικές αποτυπώσεις Αργοστολίου & µελέτη κυκλοφοριακής 
διαµόρφωσης οδών Βεργωτή, Σουηδίας, Γηροκοµείου και Λάσσης) ΣΑΤΑ» και πίστωση 
2.353,37 ευρώ και δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.8123.05 µε τίτλο «Κυκλοφοριακή µελέτη 
πόλεως Αργοστολίου (τοπογραφικές αποτυπώσεις Αργοστολίου & µελέτη κυκλοφοριακής 
διαµόρφωσης οδών Βεργωτή, Σουηδίας, Γηροκοµείου και Λάσσης) ΣΑΤΑ» και πίστωση 
2.353,37 ευρώ. Με την µεταβολή του Κ.Α. Εξόδων παρακαλούµε όπως ενηµερωθεί και το 
Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017 και συγκεκριµένα οι χρηµατοδοτήσεις από ΣΑΤΑ. 

 
4. Μετά την αριθµ. 2224/15-12-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης της 

Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 5002508 στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» συνολικού κόστους 228.960,00 ευρώ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως ο ακόλουθος 
πίνακας: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν πίστωση 
µετά την παρούσα 

60.6041.01 

Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων (επί 

σύµβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, 

ηµεροµισθίων 
ωροµισθίων κλπ) 

42.180,00 50.855,59 93.035,59 

60.6054 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

10.360,00 12.744,41 23.104,41 

60.6222.02 

Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς 

0,00 1.000,00 1.000,00 

60.6232 
Μισθώµατα κτιρίων - 

Τεχνικών έργων 
ακινήτων 

6.000,00 4.800,00 10.800,00 

60.6271 
Υδρευση δηµοτικών 

κτιρίων κλπ 
492,00 420,00 912,00 

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

1.200,00 1.500,00 2.700,00 

60.6312 
Λειτουργικά - µεταβλητά 

έξοδα (κοινόχρηστα) 
600,00 500,00 1.100,00 

60.6612.02 

Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς 

0,00 2.000,00 2.000,00 

60.7135.01 
Προµήθεια εξοπλισµού 

γραφείων Κέντρου 
Κοινότητας Κεφαλλονιάς 

0,00 2.500,00 2.500,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.832,00 76.320,00 137.152,00 
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121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν πίστωση 
µετά την παρούσα 

1212.01 
Επιχορήγηση για το έργο 

" Κέντρο Κοινότητας 
∆ήµου Κεφαλλονιάς" 

0,00 76.320,00 76.320,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 76.320,00 76.320,00 

 
 

5. Όσον αφορά πιστώσεις έργων χρηµατοδοτούµενες από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου 
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2017 δεν έχει εγγραφεί πίστωση διότι το 2016 
αποδόθηκε η όγδοη από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπονταν να αποδοθούν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009. Βάση των απολογιστικών στοιχείων 
της ανωτέρω χρηµατοδότησης κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 τα έσοδα µαζί µε το χρηµατικό 
υπόλοιπο 31/12/2015 ανήλθαν στο ποσό των 574.407,44 ευρώ από τα οποία πληρώθηκαν 
318.069,73 ευρώ. Με απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται τα αποδιδόµενα 
ποσά να διατεθούν κατά την κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για 
επενδυτικές δραστηριότητες-έργα. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως το ποσό ύψους 
256.337,71 ευρώ το οποίο και θα αποτυπωθεί στο χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης 
χρήσης, χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.  

 
6. Σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ. 44639/2015 και 31786/9-12-2016 αποφάσεις του Υφυπουργού 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας µε το 
ποσό των 180.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 
«Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας», το οποίο θα δοθεί στο ∆ήµο µας 
απολογιστικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα 
υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ. Έως 31/12/2016 εστάλησαν στο Υπουργείο παραστατικά ύψους 
89.110,20 ευρώ τα οποία εγκρίθηκαν και έτσι αποδόθηκε στον ∆ήµο µας το ποσό των 
89.110,20 ευρώ. Έτσι παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1311.02 
µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της 
Χώρας - ΣΑΕ-055» µε το ποσό των 90.889,80 ευρώ. 

 
7. Μετά από την έκδοση της άδειας επισκευής σεισµόπληκτου κτίσµατος µε χορήγηση 

στεγαστικής συνδροµής το οποίο βρίσκεται στη θέση Λογγός Ληξουρίου και συγκεκριµένα 
εγκρίνοντας ποσό χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο (∆ωρεάν Κρατική Αρωγή) ύψους 13.978,05 
ευρώ, την αριθµ. 316/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπήw του ∆ήµου µας σύµφωνα 
µετ ην οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες επισκευής 
σεισµόπληκτου κτίσµατος το οποίο βρίσκεται στη θέση Λογγός Ληξουρίου» και την αριθµ. 
360/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποδέχθηκε το ανωτέρω ποσό και 
αναµορφώθηκε ανάλογα ο προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα οικονοµικού έτους 
2016, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1329.03 µε τίτλο «Ποσό χορηγούµενο από το ∆ηµόσιο ως ∆ωρεάν 
Κρατική Αρωγή για την επισκευή σεισµόπληκτου κτίσµατος» και εγγραφή πίστωσης ποσού 13.978,05 
ευρώ 
-την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.16 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής σεισµόπληκτου κτίσµατος 
το οποίο βρίσκεται στη θέση Λογγός Ληξουρίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 7.223,62 ευρώ 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017. 
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8. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταφορά υπολοίπων συµβάσεων από την χρήση 2016 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

µεταφερόµενων 
συµβάσεων 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

00.6116 
Αµοιβές δικαστικών 

επιµελητών 
2.000,00 7.923,60 10.000,00 12.000,00 

00.6162.01 
Αποµαγνητοφώνηση 

πρακτικών ∆.Σ. 
7.600,00 17.097,00 9.497,00 17.097,00 

20.6634 
Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 
5.000,00 12.624,31 12.624,31 17.624,31 

10.6661.01 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και 

επισκευής κτιρίων 
∆.Ε. Ελειού-

Πρόννων 

15.000,00 14.758,93 9.000,00 24.000,00 

30.6661 

Υλικά συντήρησης 
επισκευής 

κοινοχρήστων 
χώρων 

5.000,00 1.044,65 1.044,65 6.044,65 

15.7331.03 

Επισκευές στο 
∆ηµοτικό Σχολείο 

Πόρου - ∆.Ε Ελειού 
- Πρόννων ΣΑΤΑ 

0,00 6.944,00 6.944,00 6.944,00 

10.7134.01 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
λογισµικού 

διαχείρησης 
ανθρωπίνου 
δυναµικού-

ηλεκτρονικής 
διακίνησης 
εγγράφων-

παρακολούθησης 
οδοιπορικών και 

αδειών προσωπικού 

0,00 16.367,61 16.367,61 16.367,61 

35.6262.14 

∆απάνες 
µετεγκατάστασης 

περιπτέρων 
Κεντρικής Πλατείας 

Αργοστολίου 

0,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 
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10.7134.00 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 

λογισµικά 

7.000,00 7.590,24 7.590,24 14.590,24 

00.6111 

Αµοιβές νοµικών, 
συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου 

(ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός 

ενταλµάτων 
προπληρωµής) 

30.000,00 17.586,13 17.586,13 47.586,13 

10.6612 
Προµήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 

38.000,00 12.505,76 12.505,76 50.505,76 

10.6613.02 

Προµήθεια 
µελανιών-

µελανοταινίων-τόνερ 
για περιφερικό 

εξοπλισµό 

50.000,00 21.362,96 21.362,96 71.362,96 

10.6641.05 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ερίσου 

2.000,00 5.572,09 5.572,09 7.572,09 

10.6641.06 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

20.6641.03 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Παλικής 

35.000,00 4.900,00 4.900,00 39.900,00 

20.6641.04 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Σάµης 

8.000,00 976,50 976,50 8.976,50 

20.6641.05 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 
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µέσων ∆.Ε. Ερίσου 

20.6641.06 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

20.6641.08 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ελειού-

Πρόννων 

25.000,00 28.843,99 28.843,99 53.843,99 

30.6063 
Λοιπές παροχές σε 

είδος (γάλα) 
25.000,00 3.500,00 3.500,00 28.500,00 

30.6612 
Προµήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 

1.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 

30.6641.02 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 

70.000,00 22.913,04 22.913,04 92.913,04 

30.6641.03 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Παλικής 

18.000,00 1.005,52 1.005,52 19.005,52 

30.6641.05 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ερίσου 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

30.6641.06 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 
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30.6641.08 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ελειού-

Πρόννων 

30.000,00 24.022,62 24.022,62 54.022,62 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 395.600,00 258.198,95 246.916,42 642.516,42 

 
 

9. Λαµβάνοντας υπόψη τις εγκρίσεις πολυετών υποχρεώσεων από την Οικονοµική Επιτροπή 
κατά το έτος 2016 και προκειµένου να αναληφθούν οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε 
δαπάνη στο έτος 2017, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων 
όπως ο παρακάτω πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό 

πολυετούς 
δαπάνης 

Ποσό 
ενίσχυσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

µεταβολή 

00.6162.05 

Υπηρεσίες 
ανάδειξης 
τρόπου 

αξιοποίησης 
ακινήτων ∆ήµου 

0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

10.6631 

Προµήθεια 
υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού 

υλικού 

4.000,00 1.792,00 1.792,00 5.792,00 

70.6117.01 
Αµοιβή παροχής 

υπηρεσιών 
Ιχθυολόγου 

0,00 21.997,02 21.997,02 21.997,02 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.000,00 36.789,02 36.789,02 40.789,02 

 
 

10. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 οι οφειλές του ∆ήµου µας διαµορφώθηκαν στο ποσό των 
3.345.628,28€. Από τις οφειλές αυτές παραστατικά συνολικού ποσού 72.844,75€ όπως 
φαίνονται στον πρώτο παρακάτω πίνακα ανά Κ.Α. Εξόδων δεν µεταφέρονται στο έτος 2017 
διότι έχουν παραγραφεί ή ακυρωθεί µε πράξη του Ελεγκτικού ή λανθασµένα καταχωρηθεί. 
Λόγω του ότι οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών 
διαµορφώθηκαν µε τα στοιχεία περιόδου Ιουλίου 2016, διαφορετικά από αυτές που 
διαµορφώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2016 και προκειµένου α) να µεταφερθούν τα υπόλοιπα 
απλήρωτα παραστατικά κατά την 31-12-2016 από το 2016 στο 2017 και β) να διαµορφωθούν 
οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών σε ποσά βάση των 
οικονοµικών στοιχείων περιόδου ∆εκεµβρίου 2016, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µεταβολή των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων έτσι όπως φαίνονται στον δεύτερο παρακάτω 
πίνακα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
 

Κωδικός Περιγραφή 
Μη µεταφερόµενο στο 

έτος 2016 ποσό 

10.6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.) Ο παρών Κ.Α. είναι 

δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής 
1.313,00 

20.6041 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δωρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 
1.193,93 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 330,84 

30.6322 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.) ( ο παρών Κ.Α. είναι 

δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής ) 
600,00 

00.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.305,00 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.074,04 

00.8251 
Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου & Προέδρων 

∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων 
700,00 

10.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 209,05 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.857,64 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 66,25 

30.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 47,50 

30.8122.02 Βελτιώσεις βατότητας δρόµων ∆∆ Ζόλων ΣΑΤΑ 6.494,40 

00.8117.01 Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείρηση στερεών 

αποβλήτων  

50.000,00 

30.8122.20 Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων ∆.Α (ΣΑΤΑ ) 3.653,10 

Γενικό Άθροισµα 72.844,75 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Π.Ο.Ε. 

 

ΚΑΕ 2017 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΤΑ 
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ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

00.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

12.000,00 -12.000,00 0,00 

00.8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 39.000,00 -39.000,00 0,00 

00.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
131.074,46 -29.902,66 101.171,80 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 216.150,87 -95.660,79 120.490,08 

00.8117.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων 

0,00 383.333,32 383.333,32 

70.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

740.000,00 -150.000,00 590.000,00 

00.8117.10 
Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα 

παραλιών κ.λ.π.) 
60.000,00 50.000,00 110.000,00 

00.8117.14 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ 

∆ηµοσίου (Σύνταξης) 
110.067,49 -3.497,10 106.570,39 

00.8117.21 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 31.663,77 3.321,14 34.984,91 

00.8121.03 Προµήθειες Παγίων 973,02 -973,02 0,00 

10.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

150.000,00 -131.280,13 18.719,87 

10.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
54.289,93 5.166,80 59.456,73 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 65.811,66 -10.099,81 55.711,85 

10.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 

αποθηκών 
0,00 2.795,58 2.795,58 
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15.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

20.000,00 -8.050,53 11.949,47 

15.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
0,00 3.873,50 3.873,50 

15.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 4.887,00 -4.887,00 0,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

50.000,00 -5.346,06 44.653,94 

20.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
70.000,00 -10.992,44 59.007,56 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 80.000,00 -14.393,07 65.606,93 

25.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 112.507,98 -54.406,26 58.101,72 

30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

58.000,00 -14.455,14 43.544,86 

30.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
48.334,86 1.314,44 49.649,30 

30.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 109.222,41 6.452,64 115.675,05 

30.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 

αποθηκών 
787,35 -787,35 0,00 

30.8121.03 Προµήθειες Παγίων 12.066,30 -12.066,30 0,00 

30.8122.02* 
Βελτιώσεις βατότητας δρόµων ∆∆ 

Ζόλων ΣΑΤΑ 
6.494,40 -6.494,40 0,00 

30.8122.10* 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ 
∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΣΑΤΑ 

7.999,92 -7.999,92 0,00 

30.8122.20* Συντηρήσεις Κοινοχρήστων χώρων 3.653,10 -3.653,10 0,00 
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∆.Α (ΣΑΤΑ ) 

30.8123.02* 
Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος επί της 
πλατείας Βαλλιάνου ΣΑΤΑ 

0,00 11.614,28 11.614,28 

35.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

10.000,00 -2.863,87 7.136,13 

35.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
29.562,09 3.137,92 32.700,01 

35.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 47.581,30 -25.606,47 21.974,83 

35.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 

αποθηκών 
5.811,75 -5.811,75 0,00 

35.8121.03 Προµήθειες Παγίων 640,00 20.889,19 21.529,19 

40.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

1.000,00 -1.000,00 0,00 

40.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.624,95 -2.624,95 0,00 

40.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 

αποθηκών 
1.040,00 150,08 1.190,08 

45.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

5.000,00 -3.366,29 1.633,71 

45.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
0,00 7.995,00 7.995,00 
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60.6612.01 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων 
2.200,00 3.000,00 5.200,00 

60.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

69.8261.02 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του 
έργου " ∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για 

την προώθηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και της ιστορίας -

ΑPREH" 

35.181,94 -26.983,07 8.198,87 

70.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 

εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -
ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -

αποζηµιώσεις 

25.000,00 -4.340,86 20.659,14 

70.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
123.936,29 162.942,41 286.878,70 

70.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 5.943,08 51.878,75 57.821,83 

70.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 

αποθηκών 
2.000,00 673,00 2.673,00 

70.8123.01* 

Μελέτη ανάδειξης - αξιοποίησης 
τουριστικού περιπτέρου Καλλιθέας - 
τεύχη δηµοπράτησης Αρχιτεκτονικής 

µελέτης 

0,00 6.451,00 6.451,00 

70.8261.01 
Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του 

έργου " Αξιοποίηση της κοινής 
ταυτότητας γύρω από την πέτρα -VIS" 

0,00 14.909,76 14.909,76 

00.8117.02 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) 0,00 208.333,34 208.333,34 

00.6731.01 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ ) 1.250.000,00 -208.333,34 1.041.666,66 

00.8117.03 
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 

επιχορηγήσεις 
0,00 79.710,65 79.710,65 

45.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 3.645,60 3.645,60 
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10.8122.01* 
Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 

Θεάτρου Αργοστολίου 
0,00 5.800,00 5.800,00 

15.8122.04* 
Εργασίες περίφραξης γηπέδου 

Καραβοµύλου και προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα 

0,00 9.927,20 9.927,20 

15.8122.05* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 

2ο ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
0,00 7.000,00 7.000,00 

30.8122.27* 
Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων 

Χώρων Αργοστολίου για την 
Εξοικονόµιση ενέργειας. 

0,00 64.654,95 64.654,95 

64.8122.06* 
Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου 

Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 

0,00 30.640,82 30.640,82 

64.8122.07* 
∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης 

ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ ) 
0,00 934,95 934,95 

64.8123.01* 
Mελέτη " Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση 
κοινοχρπηστων χώρων - Κεντρική 

Πλατεία Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ ) 
0,00 241.571,10 241.571,10 

69.8123.01* 
Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς β΄ φάση 
0,00 27.075,55 27.075,55 

69.8123.02* 
Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση 
0,00 55.340,82 55.340,82 

10.7331.23* 
Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 

Θεάτρου Αργοστολίου 
24.552,00 -5.800,00 18.752,00 

30.7412.28* 
Μελέτη ανάπλασης κοιν/των χώρων ∆. 

Αργοστολίου 
100.000,00 -100.000,00 0,00 

10.7336.02* 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) 

141.639,98 -141.639,98 0,00 

15.7326.01* 
Εργασίες περίφραξης γηπέδου 

Καραβοµύλου και προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα 

4.000,00 -4.000,00 0,00 

15.7326.02* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 

2ο ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
7.200,00 -7.200,00 0,00 

30.7336.91* 

Αναβάθµιση Φωτισµού Κοινοχρήστων 
Χώρων Αργοστολίου για την 

Εξοικονόµιση ενέργειας. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

64.654,95 -64.654,95 0,00 
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69.7422.01* 
Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς β΄ φάση 
97.808,00 -27.075,55 70.732,45 

69.7422.02* 
Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 

στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς δ΄ φάση 
141.843,84 -55.340,82 86.503,02 

64.7413.02* 
Mελέτη " Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση 
κοινοχρπηστων χώρων - Κεντρική 

Πλατεία Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ ) 
950.000,00 -241.571,10 708.428,90 

64.7324.02* 
Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου 

Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 

42.327,40 -30.640,82 11.686,58 

64.7336.01* 
∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης 

ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ ) 
150.000,00 -934,95 149.065,05 

Γενικό Άθροισµα 5.469.532,09 -104.200,06 5.365.332,03 

Με την µεταβολή των Κ.Α. Εξόδων που έχουν αστερίσκο (*) παρακαλούµε όπως τροποποιηθεί-
ενηµερωθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017. 
 
11.Μετά την παραλαβή της 30ης Εντολής Πληρωµής του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
Πόρου-Σκάλας» ποσού 22.479,35 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εσόδων 1322.32 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισµός Πόρου-
Σκάλας'' ΟΠΣ296393» µε πίστωση 22.479,35 ευρώ, την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 63.7326.02 µε 
τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Πόρου - Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ )» µε πίστωση 22.479,35 
ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των 
χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ έργων. 
 
12.Μετά από εξέταση των αναγκών του ∆ήµου µας και των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί στον 
Προϋπολογισµό µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή ων κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
- δηµιουργία του 10.6643.02 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ∆.Ε. 
Αργοστολίου» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ. 
- δηµιουργία του Κ.Α. 10.6643.04 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ∆.Ε. 
Σάµης» µε εγγραφή πίστωσης 3.000,00 ευρώ. 
- ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7412.25 µε τίτλο «Περιβαλλοντική µελέτη ΠΠΕ έργου 
"Νότιος κλάδος περιφερειακού Αργ/λίου"» µε τα ποσό των 1.612,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή 
του Τεχνικού Προγράµµατος. 
-µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6692 από «προµήθεια ειδών σίτισης και στέγασης πληγέντων 
(Πολιτική Προστασία)» σε «προµήθεια ειδών σίτισης απασχολούµενων σε δράσεις εκτάκτων 
αναγκών, πληγέντων κλπ. (Πολιτική Προστασία)» 
- δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.16 µε τίτλο «∆απάνες κοπής δέντρων και κλαδέµατος» µε 
εγγραφή πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.7135.03 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης - 
κλιµατισµού» µε εγγραφή πίστωσης 3.500,00 ευρώ. 
- δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.66434 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» µε 
εγγραφή πίστωσης 25.000,00 ευρώ. 
 
13. Μετά από το αριθµ. πρωτ. 220/13-01-2017 έγγραφο του Τµήµατος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την µεταστέγαση της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας µε το οποίο 
καθίσταται εφικτή η επιχορήγηση ενοικίου µέσω των ΚΑΠ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση 
του Κ.Α. Εσόδων 0612.01 µε τίτλο «ΚΑΠ για καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµόσιων 
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σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ και την δηµιουργία του 
Κ.Α. Εξόδων 15.6236.04 µε τίτλο «Ενοίκιο ακινήτου Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ. 
 
14. Μετά από το κλείσιµο του έτους 2016 οι εισπράξεις των εσόδων της οµάδας Ι, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 
 
01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΤΑΚΤΙΚΑ 
22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΕΚΤΑΚΤΑ 
 
διαµορφώθηκαν στο ποσό των 11.062.646,22 ευρώ, έναντι των 9.818.121,60 ευρώ του έτους 2015. 
∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά «εκτέλεση 2016 µείον εκτέλεση 2015» είναι θετική, το ανώτατο 
ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον π/υ 2017 για την οµάδα Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του 2015 
προσαυξηµένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. ∆ηλαδή 11.062.646,22 ευρώ. Το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον εγκεκριµένο π/υ έτους 2017 στην οµάδα Ι είναι 10.969.694,00 ευρώ, οπότε 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 0311 µε τίτλο «Τέλος καθαριότητας και 
φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Εισπράξεις Kωδικών Eσόδων Ιανουάριος ∆εκέµβριος 2016   
Ποσό 

Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

Αρχική 
Πίστωση 
2017 

  

0311 

Τέλος 
καθαριότητας και 
φωτισµού (άρθρο 
25 Ν 1828/89) 

3.600.000,00 4.281.292,47 3.625.000,00 132.000,00 3.757.000,00 

2119.16 

ΚΑΠ για 
Προνοιακά 
Επιδόµατα ΣΤ 
∆ιµήνου 
προηγούµενου 
Οικονοµικού 
Έτους 

373.496,07 373.496,07 414.894,00 -41.661,36 373.232,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 10.437.026,07 11.062.646,22 10.969.694,00 90.338,64 11.060.032,64 
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Η µεταβολή στον Κ.Α. 2119.16 έχει αναφερθεί στο αριθµ. 2 της παρούσας εισήγησης και απλά 
αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα για πληροφοριακό σκοπό προκειµένου να καταγραφεί συνολικά 
η µεταβολή της οµάδας Εσόδων Ι. 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 333.937,06 ευρώ.  
                                                                                                           Αργοστόλι 31/01/2017 

 
Ο συντάξας                                                                                    Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω  παραγράφους :  2 - 5 (µε την προσθήκη το 
περίσσευµα να προσδιοριστεί να χρησιµοποιηθεί στην παιδεία –εκπαίδευση κ.λ.π)  -6 – 7- 11 και 13. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή  .    
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    9 / 2017                                                                         Α∆Α: 6ΕΒ0ΩΕ5-ΕΟΧ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2017.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για 
την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του 
αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
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Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν 
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για 
τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση 
οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το 
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 
παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ 
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από 
εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, 
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). 
  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος 
των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

ΑΡ. 

ΣΕΙΡΑΣ 
Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 19 25/01/2017 3.075,00 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆Σ 00.6111 26.925,00 

 20 25/01/2017 2.460,00 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 82/2015 ΑΠΟΦ.∆Σ 00.6111 24.465,00 

 21 25/01/2017 1.722,01 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 108/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆Σ[αριθ.21273/23-06-2016 ΣΥΜΒΑΣΗ 00.6111 19.442,19 

 22 25/01/2017 1.230,00 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 108/2016 
ΑΠΟΦ.∆Σ[αριθ.30452/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ] 00.6111 21.512,99 

 23 25/01/2017 2.070,80 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.367/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆Σ 00.6111 19.442,19 

 24 26/01/2017 6.000,00 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  00.6221.00 0,00 

 25 26/01/2017 3.720,00 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογίου[ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ βάσει της 
αριθ. 287/2016 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής] 00.6111 15.722,19 

 26 26/01/2017 3.100,00 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 
[ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 190/2016 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6111 12.622,19 

 27 26/01/2017 70.181,47 

Εναλλακτική διαχείριση-ανακύκλωση αποβλήτων (µπαζών) από κατεδαφίσεις 
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών & κάθε άλλης εργολαβίας µε αντικείµενο 
καθαιρέσεις µη επικίνδυνων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις[αριθ. 32604/2016 Σύµβαση,16SYMV005145392] 30.7336.15 0,00 

 28 26/01/2017 22.913,04 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου[ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΠ. 
∆Σ:162/2015,15SYMV003157339- ΑΠ.ΟΙΚ.17 /2016 ] 30.6641.02 47.086,96 
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 29 26/01/2017 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου[ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016] 10.6641.06 0,00 

 30 26/01/2017 9.752,10 Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. Αργοστολίου (Τ.Κ. ∆ιλινάτων) 35.7135.13 747,90 

 31 26/01/2017 27.960,51 
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ∆.Ε. Σάµης[ΑΡΙΘ.42588/2016 
ΣΥΜΒΑΣΗ,16SYMV00005587108] 35.7135.09 2.039,49 

 32 26/01/2017 4.000,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016 20.6641.06 0,00 

 33 26/01/2017 8.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου[ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016] 30.6641.06 0,00 

 34 26/01/2017 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ[ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016] 10.6641.05 0,00 

 35 26/01/2017 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ[ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016] 20.6641.05 0,00 

 36 26/01/2017 3.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ερίσου[ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.60108/2014 Σύµβαση ποσού 50.000,00 
ευρώ,15SYMV002723252,14PROC002351281, ΑΠ.ΟΙΚ:450/2014 &17/2016] 30.6641.05 0,00 

 37 26/01/2017 976,50 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης[Σύµβ.συν.ποσού:15.000,00€,Α∆ΑΜ:15SYMV002585893,Α∆Α:73Η8Ω
Ε5-ΣΑΚ]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016.] 20.6641.04 7.023,50 

 38 26/01/2017 4.900,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής [ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒ.2014:14SYMV002455677,AΠ.ΟΙΚ : 6/2015 
&17/2016] 20.6641.03 30.100,00 

 39 26/01/2017 1.005,52 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής [ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒ.2014:14SYMV002455677,AΠ.ΟΙΚ : 6/2015 
&17/2016] 30.6641.03 16.994,48 

 40 26/01/2017 25.000,00 

αριθ.30895/2016 Σύµβ.συν.ποσού:61352,99€[Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για κίνηση Μετ/ών Μέσων ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ],16SYMV005368849,AΠ.ΟΙΚ:215/2016-ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20.6641.08 0,00 

 41 26/01/2017 24.022,62 

αριθ.30895/2016 Σύµβ.συν.ποσού:61352,99€[Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για κίνηση Μετ/ών Μέσων ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ],16SYMV005368849,AΠ.ΟΙΚ:215/2016-ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30.6641.08 5.977,38 

 42 26/01/2017 21.362,96 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.21237/2016 Σύµβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV0
04657063,16PROC004253991 10.6613.02 28.637,04 

 43 26/01/2017 12.505,76 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ αριθ.48668/2015 Σύµβ.συν.ποσού 48.089,68€ 
15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016 10.6612 25.494,24 

 44 26/01/2017 1.000,00 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
αριθ.48668/2015 Σύµβ.συν.ποσού 48.089,68€ 
15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016 30.6612 0,00 

 45 26/01/2017 3.500,00 

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΠΑΡΑΤΑΣΗ αριθ. 9538/2016 
Σύµβ.συν.ποσού:36634,00€,16SYMV004124102,ΑΠ.ΟΙΚ:12/2016, έως 
31/01/2017 βάσει της αριθ.1221/44500/30-12-2016 ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ 30.6063 21.500,00 
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 46 27/01/2017 858,08 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των αριθ. 1321/17-01-2017 Περίληψης Ανακοίνωσης της 
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & της αριθ. 142/20-01-2017 Απόφασης του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας & της Περίληψης της αριθ. 402/2016 
Απόφασης ∆Σ 10.6463 4.141,92 

 47 27/01/2017 22.758,96 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017[αριθ.1190/43881/27-12-2016 αποφ.∆ηµ.Έγκρισης Μελέτης & 
αριθ. 44588/30-12-2016 Γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών] 10.6274 1.241,04 

 48 27/01/2017 38.892,74 

Ασφαλτοστρώσεις προαυλίων χώρων σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας 
εκπαίδευσης[αριθ. 41460/23-12-2016 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Έγκρισης 1ης Εντολής Πληρωµής & αριθ. 337/2016 Απόφ.Οικ/ής Επιτροπής 
Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης] 15.7336.17 18.032,52 

 49 27/01/2017 1.792,30 

Προµήθεια φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος Αλκολοχου Αντισηπτικού για 
την υγιεινή στους Παιδικούς σταθµούς και στα νηπιαγωγεία ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για τη σχολική χρονιά 2016-2017, ΑΡΙΘ.333/2016 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ 10.6631 2.207,70 

 50 27/01/2017 2.000,00 
Μεταφορές - Ταχυµεταφορές[αριθ. 392/2016 Απόφαση Έγκρισης Προϋπ/ού 
2017] 00.6224.01 0,00 

 51 27/01/2017 987.544,17 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)- 2017 15.6741.00 0,00 

 52 27/01/2017 153.302,62 
Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) - 2017 15.6741.02 0,00 

 53 27/01/2017 8.326,77 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) - 2017 15.6741.03 0,00 

 54 27/01/2017 479.394,20 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) - 2017 15.6741.04 0,00 

 55 27/01/2017 78.967,95 
Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) - 2017 15.6741.05 0,00 

 56 27/01/2017 3.583,98 
Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 15.6741.06 0,00 

 57 27/01/2017 18.421,64 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) - 2017 15.6741.07 0,00 

 58 27/01/2017 55.198,34 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) - 2017 15.6741.08 0,00 

 59 27/01/2017 262.723,96 Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) - 2017 15.6741.09 0,00 

 60 27/01/2017 73.519,33 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) - 2017 15.6741.10 0,00 

 61 27/01/2017 8.326,77 Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.11 0,00 

 62 27/01/2017 42.719,71 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 15.6741.12 0,00 

 63 27/01/2017 22.000,00 

∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου καταυλισµού 
Κρανιάς[ΠΡΑΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΟΜΑ ΕΩΣ 
31/05/2017 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.118/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ.] 00.6495.04 0,00 

 64 30/01/2017 945,13 

Υλικά συντήρησης επισκευής κοινοχρήστων χώρων [ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2016 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1101/38296/11-11-2016 
ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ] 30.6661 4.054,87 

 65 30/01/2017 109,12 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[αριθ.13801/2016 έγγραφο Οικ.Επιτροπής για 
∆ιαγωνσιµό Στέγασης Πυροσβ.Κλιµακίο Ληξουρίου-ΑΓΟΝΟΣ] 00.6463 5.890,88 
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 66 30/01/2017 148,80 

∆ηµοσίευση προκυρήξεων ∆ιαγωνισµών προµήθειας Καυσίµων ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ & ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ -ΑΓΟΝΟΙ-, βάσει των αριθ.43959/1194/27-
12-2016 & 43958/1193/27-12-2016 αντιστοίχως] 10.6462 4.851,20 

 67 30/01/2017 12.000,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00.6515 0,00 

 68 30/01/2017 150.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 00.6056 0,00 

 69 30/01/2017 100.000,00 ∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.00 0,00 

 70 30/01/2017 30.000,00 ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ _∆ΕΗ ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ 00.6151.01 0,00 

 71 30/01/2017 5.000,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 20.8113.02 0,00 

 72 30/01/2017 19.841,33 

Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών κ.λ.π.) , αριθ. 392/2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΟΥ 2017 & ΑΡΙΘ. 250634/16/13-01-2017 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ[Α∆Α: 6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ την 24/1/2017] 00.8117.10 0,00 

 73 31/01/2017 110,00 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης[ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ:997627133 900931132 170019100001] 00.6821 9.890,00 

 74 31/01/2017 7.953,75 

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2017[αριθ. 40676/1-12-2016 Περ.∆ιακήρυξης 
& 40670/1145/01-12-2016 ∆ιακήρυξη[Α∆ΑΜ:16PROC005489718 & 
Α∆Α:646ΓΩΕ5-298] 20.6063 2.046,25 

 75 31/01/2017 19.873,75 

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2017[αριθ. 40676/1-12-2016 Περ.∆ιακήρυξης 
& 40670/1145/01-12-2016 ∆ιακήρυξη[Α∆ΑΜ:16PROC005489718 & 
Α∆Α:646ΓΩΕ5-298] 30.6063 1.626,25 

 76 31/01/2017 13.511,25 

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2017[αριθ. 40676/1-12-2016 Περ.∆ιακήρυξης 
& 40670/1145/01-12-2016 ∆ιακήρυξη[Α∆ΑΜ:16PROC005489718 & 
Α∆Α:646ΓΩΕ5-298] 35.6063 3.488,75 

 77 31/01/2017 2.387,51 

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2017[αριθ. 40676/1-12-2016 Περ.∆ιακήρυξης 
& 40670/1145/01-12-2016 ∆ιακήρυξη[Α∆ΑΜ:16PROC005489718 & 
Α∆Α:646ΓΩΕ5-298] 45.6063 612,49 

 78 31/01/2017 208,32 

Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηματολογίου 

(ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)-[εκπροσώπηση 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ στο Ειρηνοσικείο Αθηνών ,βάσει της αριθ. 216/2015 

Απόφ.Οικ/ής , προς αντίκρουση της από 26.05.2014 αγωγής του Ε.Κ.Π.Α. 

κατά τη δικάσιμο της 23.01.2017 00.6111 12.413,87 

 79 31/01/2017 3.999,00 Περίφραξη πλατείας Ατσουπάδων[ΑΡΙΘ.335/2016 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 30.7332.04 1,00 

 80 31/01/2017 4.500,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ [335/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙΚΝΟΜΙΚΗΣ] 30.7336.48 0,00 

 81 31/01/2017 5.800,00 
Αποκατάσταση βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης 

δημοτικού δρόμου Μιχάτων Επανοχωρίου[336/2016] 30.7333.01 0,00 

 82 31/01/2017 3.936,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΡΑΤΖΑΚΛΙ [αριθ. 344/2016 

ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 30.7333.13 0,00 

 83 31/01/2017 5.177,58 
Επισκευή στέγης δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Φισκάρδου (κτίριο 

αστυνομίας)[ΑΠΟΦ. 322/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 30.7331.03 0,00 
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 84 31/01/2017 459,42 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ : 44092/28-12-2016 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ 

ΣΑΜΗΣ),44094/28-12-2016 (Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη 

υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis & 43906/27-

12-2016 (προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 ΔΕ Αργοστολίου 

και των Νομικών Προσώπων του 10.6462 4.391,78 

 85 31/01/2017 819,64 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1321/17-01-2016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 

403/2016 ΑΠΟΦ.ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ &ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 148/25-01-

2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 00.6463 5.071,24 

 86 01/02/2017 2.000,00 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 00.8117.07 -2.000,00 

 87 01/02/2017 2.000,00 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Γεωργική σχολή 10.6231 0,00 

 88 01/02/2017 10.000,00 
Μισθώµατα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΜΑΛΩΝ- ΓΕΦ 
ΠΑΛΙΚΗΣ)  10.6232 0 

 89 01/02/2017 7.695,92 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Απόδοση ενοικίων Π.Ο.Ε. στην 
Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου 10.8113.29 0 

 90 01/02/2017 2.500,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.6232 0,00 

 91 01/02/2017 1.300,00 Ενοίκιο σχολικής αίθουσας για τις ανάγκες του 3ου Γυµνασίου Αργοστολίου 15.6236.01 0,00 

 92 01/02/2017 8.100,00 Ενοίκιο ακινήτου Β΄ Νηπιαγωγείου Αργοστολίου 15.6236.02 0,00 

 93 01/02/2017 6.000,00 Ενοίκιο ακινήτου Γ΄ Νηπιαγωγείο Αργοστολίου (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 15.6236.03 0,00 

 94 01/02/2017 38.670,00 Μισθώµατα κτιρίων- κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ( πρώην ΤΥ∆Κ )  30.6232.02 0,00 

 95 01/02/2017 13.000,00 Μισθώµατα κτιρίων ( ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ )  40.6232 0,00 

 96 01/02/2017 6.000,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.6232 4.800,00 

 97 01/02/2017 10.000,00 
Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ , 
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΑΣΚΙ Κ.ΛΠ. )  70.6231 0,00 

 98 01/02/2017 6.000,00 
Μισθώµατα κτιρίων - Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Ληξουρίου και Σάµης -Ισόγεια 
Αποθήκη στο ∆ράπανο 70.6232 0,00 

 99 01/02/2017 15.200,00 
Μισθώµατα αγκυροβολίων Αγίας Ευφηµίας , Αγίας Πελαγίας και Λεγατάτων 
Ληξουρίου 70.6236.06 0,00 

 100 01/02/2017 3.500,00 Μίσθωµα χώρου πάρκινγκ ακινήτου-αγροτεµαχίου στη Μελισσάνη 70.6236.07 0,00 

 101 01/02/2017 235,60 

∆ηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµου ειδων καθαριότητας ∆ήµου & Νοµικών 
Προσώπων[αριθ. 43882/1191/27-12-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ & αριθ..43901/27-
12-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] 10.6462 4.156,18 

 102 01/02/2017 1.800,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων προπληρωµής)[ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Α/∆ 
ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΕΣ-ΠΑΡΙΣΙ από 7/2 έως 10/2/2017 βάσει της αριθ. 
38/2017 απόφασης ∆Σ] 00.6421 23.200,00 

 103 01/02/2017 700,00 
Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες[αριθ.10/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ] 00.6733 4.300,00 

ΠΟΕ 26 27/01/2017 99.463,71 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8113.10 31.610,75 

ΠΟΕ 27 30/1/2017 120.490,08 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8116.12 95.660,79 

ΠΟΕ 28 30/1/2017 40.158,67 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8117.10 19.841,33 

ΠΟΕ 29 30/1/2017 25.666,09 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8117.13 0,00 

ΠΟΕ 30 30/1/2017 106.570,39 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8117.14 3.497,00 

ΠΟΕ 31 30/1/2017 12.459,41 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥΔΚΥ 00.8117.15 0,00 
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ΠΟΕ 32 30/1/2017 23.521,83 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 00.8117.21 0,00 

ΠΟΕ 33 30/1/2017 100,00 Φορολογικά κ.λ.π πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 00.8131.00 0,00 

ΠΟΕ 34 30/1/2017 8.434,00 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 00.8261.01 1.566,00 

ΠΟΕ 35 30/1/2017 49.234,45 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.8113.10 5.055,48 

ΠΟΕ 36 30/1/2017 45.676,41 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.8116.12 20.135,25 

ΠΟΕ 37 30/1/2017 12.119,93 Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ Δήμου Κεφαλλονιας  10.8122.02 0,00 

ΠΟΕ 15 30/1/2017 6.907,95 Τοιχοποιϊα Δημοτικού Σχολείου Τουλιάτων  15.8122.01 0,00 

ΠΟΕ 39 30/1/2017 3.357,15 Δρόμος προς Δημοτικό Σχολείο Διλινάτων ΣΑΤΑ 15.8122.02 0,00 

ΠΟΕ 40 30/1/2017 59.007,56 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.8113.10 10.992,44 

ΠΟΕ 41 30/1/2017 65.304,11 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.8116.12 14.695,89 

ΠΟΕ 42 30/1/2017 514,14 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 43 30/1/2017 58.101,72 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25.8116.12 54.406,26 

ΠΟΕ 44 30/1/2017 48.334,86 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 30.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 45 30/1/2017 106.305,40 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 30.8116.12 2.917,01 

ΠΟΕ 46 30/1/2017 10.676,40 Αναβάθμιση πλατείας Κοντογουράτων Δ Αργοστολίου ΣΑΤΑ 30.8122.01 0,00 

ΠΟΕ 47 30/1/2017 5.104,50 Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου ΔΔ Ζόλων ΣΑΤΑ 30.8122.03 0,00 

ΠΟΕ 48 30/1/2017 6.986,40 

Αναβάθμιση πλατείας με το μνημείο Εθνικής Αντίστασης Καρδακάτων Δ.Δ 

Θηναίας ΣΑΤΑ 30.8122.04 0,00 

ΠΟΕ 49 30/1/2017 6.190,29 Διάστρωση πρόσβασης προς τα αποδυτήρια Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ 30.8122.06 0,00 

ΠΟΕ 50 30/1/2017 7.505,76 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΤΑ  30.8122.11 0,00 

ΠΟΕ 51 31/1/2017 7.505,76 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΤΑ 30.8122.12 0,00 

ΠΟΕ 52 31/1/2017 5.652,50 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στα Πατρικάτα  30.8122.13 0,00 

ΠΟΕ 53 31/1/2017 17.850,00 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στις Βασιλικάδες  30.8122.14 0,00 

ΠΟΕ 54 31/1/2017 6.230,40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ 30.8122.15 0,00 

ΠΟΕ 55 31/1/2017 4.714,22 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Βλαχάτων Δ. Λςειβαθούς 

Κεφαλλονιάς 30.8122.16 0,00 

ΠΟΕ 56 31/1/2017 6.819,12 Κατασκευή τοιχίων από λιθοδομή στο ΔΔ Φάρσων ΣΑΤΑ 30.8122.19 0,00 

ΠΟΕ 57 31/1/2017 22.140,00 Διερεύνηση κυκλοφορικών ρυθμίσεων Σάμης (ΣΑΤΑ ) 30.8122.24 0,00 

ΠΟΕ 58 31/1/2017 444,08 

Μελέτες ανάπτυξης Δήμου Ελειού Πρόννων (υποέργο: καθορισμός Αιγιαλού 

και παραλίας οικισμού Πόρου)  30.8123.03 0,00 

ΠΟΕ 59 31/1/2017 12.120,00 Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήμανση περιοχής πόλεως Ληξουρίου  30.8123.04 0,00 

ΠΟΕ 60 31/1/2017 29.562,09 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 35.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 61 30/1/2017 21.974,83 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35.8116.12 25.606,47 

ΠΟΕ 62 30/1/2017 640,00 Προμήθειες Παγίων 35.8121.03 0,00 

ΠΟΕ 63 31/1/2017 123.936,29 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 70.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 64 31/1/2017 5.943,08 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 70.8116.12 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
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Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 19-
22-23-32-34-42-46-48-49-63-66-74-75-76-77-84 και 85/2017 . 
 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

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

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) 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  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    10 / 2017                                                                           Α∆Α: 6 ΟΝ9ΩΕ5-ΙΩΘ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
πραγµατοποίησης δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
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- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
∆λδ µετά το βήµα ένα (1) και πριν το βήµα έξι (6) πρέπει να ληφθεί, εφόσον απαιτείται, η 
απόφαση για την έγκριση πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης.  
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση πραγµατοποίησης  των  παρακάτω  δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθμός Ημερομηνία Αξία Αιτιολογία 

11 01/02/2017 1.402,19 
Απόφαση Δαπάνης για προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για τις ανάγκες της ΔΕ 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ βάσει της αριθ. 7/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3 30/01/2017 11.972,08 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 1ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ" 

9 01/02/2017 3.944,81 
Απόφαση Δαπάνης για Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κοινοχρήστων χώρων 

βάσει της αριθ. 5/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

13 01/02/2017 384,00 

Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Σ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ, Χ.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, 

Φ.ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΣΕ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 21/2/2017 & την 24/202017, αριθ. 2824/21-01-

2017 & 2752/31-01-2017 & 2819/31-01-2017 αιτήσεων συμμετοχής των υπαλλήλων 

αντιστοίχως] 

6 01/02/2017 7.995,15 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , βάσει της αριθ. 2/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1 30/01/2017 1.880,67 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, βάσει 

του αριθ. 42548/15-12-2016 εγγράφου του Τμήματος Τ.Π.Ε. & ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

7 01/02/2017 4.904,20 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , βάσει της αριθ. 3/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5 01/02/2017 14.998,17 
Απόφαση Δαπάνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,βάσει της αριθ. 1/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4 30/01/2017 4.595,44 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ βασει της αριθ. 1833/23-01-2017 ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2 30/01/2017 35.188,17 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ 1η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ" 

12 01/02/2017 2.331,20 
Απόφαση Δαπάνης για αναβάθμιση,ανανέωση των προγραμμάτων ACE ERP προγράμματος 

Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει της αριθ. 1106/16-01-2017 Τεχνικής περιγραφής του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΠΕ 7 ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

10 01/02/2017 3.595,50 
Απόφαση Δαπάνης για προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για τις ανάγκες της ΔΕ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ βάσει της αριθ. 6/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



 59 

14 01/02/2017 16.800,00 
Απόφαση Δαπάνης ΓΙΑ Ανάθεση εργασιών εφαρμογής προγράμματος προστασίας 

αδέσποτων σκύλων[αριθ.1/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ] 

8 01/02/2017 3.862,60 

Απόφαση Δαπάνης για υλικών συντήρησης - επισκευής 

εγκαταστάσεων , βάσει της αριθ. 4/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι κατάψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 

4270/14),  
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τις παραπάνω δαπάνες . 

     την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
         την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες αναγκαίες δαπάνες   της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω δαπανών  προκειµένου  να εκδοθούν στην συνέχεια οι  
αντίστοιχες αναλήψεις  δαπανών . 
             
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   11  / 2017                                                                      Α∆Α: 75 Ε8ΩΕ5-Ζ22 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  ∆ ’ Τριµήνου 2016  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη  
    το 6  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση Aποτελεσµάτων Eκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆ ΄  
Τριµήνου 2016 και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
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οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου.  

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

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

2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου . 

Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του ∆΄ Τριµήνου 
του έτους 2016 όπως παρακάτω:  
 
Ως προς τα ΕΣΟ∆Α: 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016  
    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016  

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

ΕΣΟ∆ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2  

0 Τακτικά έσοδα 16.845.112,36 16.871.909,45 100,16 16.602.633,81 98,56 98,40  

1 Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

734.100,00 834.549,31 113,68 688.869,80 93,84 82,54  
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2 Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

40.000,00 26.704,44 66,76 26.704,44 66,76 100,00  

3 Εσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώµατα 

3.601.100,00 4.353.368,66 120,89 4.281.437,47 118,89 98,35  

4 
Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

3.131.280,00 2.774.554,78 88,61 2.722.889,84 86,96 98,14  

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 411.672,41 111,23 411.672,41 111,23 100,00  

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.911.132,36 8.424.604,45 94,54 8.424.604,45 94,54 100,00  

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 57.400,00 46.455,40 80,93 46.455,40 80,93 100,00  

1 Εκτακτα έσοδα 11.288.272,73 5.132.554,02 45,47 4.996.828,63 44,27 97,36  

11 
Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!  

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

1.819.076,05 992.934,43 54,58 992.934,43 54,58 100,00  

13 Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

8.550.946,68 2.877.602,82 33,65 2.877.602,82 33,65 100,00  

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00  

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 485.043,25 178,49 349.317,86 128,54 72,02  

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 645.000,00 776.943,52 120,46 776.943,52 120,46 100,00  

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.584.796,07 2.130.042,16 134,40 1.758.325,48 110,95 82,55  

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 2.042.187,16 129,29 1.670.470,48 105,76 81,80  

22 Έκτακτα έσοδα 5.300,00 87.855,00 1.657,64 87.855,00 1.657,64 100,00  

3 Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.684.242,14 5.471.783,52 96,26 524.885,70 9,23 9,59  

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

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 

5.684.242,14 5.471.783,52 96,26 524.885,70 9,23 9,59  

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 

6.732.444,46 2.787.902,45 41,41 2.782.068,70 41,32 99,79  

41 Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 

3.269.475,88 2.560.464,17 78,31 2.554.630,42 78,14 99,77  

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.462.968,58 227.438,28 6,57 227.438,28 6,57 100,00  

5 Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

3.848.274,62       

 Σύνολα εσόδων 45.983.142,38 32.394.191,60 70,45 26.664.742,32 57,99 82,31  

 
Χρηµατικό Υπόλοιπο 
Ταµείου 31/12/2016 : 
4.037.690,81€ 

       

 
Ανάλυση Χρηµατικού 
Υπολοίπου         

 
Έκτακτα Ανειδίκευτα : 
822.938,19€ 

       

 
Έκτακτα Ειδικευµένα : 
2.138.223,32€ 

       

 Τακτικά :1.076.529,30€        
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Ως προς τα ΕΞΟ∆Α: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 

31/12/2016 
Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 22.965.794,38 18.413.597,62 124,72 20.277.879,41 88,30 18.413.597,62 18.413.597,62 80,18 90,81 

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.822.913,28 5.407.833,04 107,68 5.544.516,25 95,22 5.407.833,04 5.407.833,04 92,87 97,53 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.285.209,20 971.294,85 132,32 1.112.032,32 86,53 971.294,85 971.294,85 75,57 87,34 

62 Παροχές τρίτων 3.854.032,00 2.788.497,21 138,21 3.030.642,00 78,64 2.788.497,21 2.788.497,21 72,35 92,01 

63 Φόροι - τέλη 147.463,00 125.315,46 117,67 127.228,46 86,28 125.315,46 125.315,46 84,98 98,50 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 331.888,12 168.350,22 197,14 185.336,33 55,84 168.350,22 168.350,22 50,72 90,83 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

2.013.030,81 2.006.821,03 100,31 2.006.821,18 99,69 2.006.821,03 2.006.821,03 99,69 100,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.504.256,96 579.339,99 259,65 764.721,04 50,84 579.339,99 579.339,99 38,51 75,76 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.782.001,01 6.251.114,61 124,49 7.351.350,78 94,47 6.251.114,61 6.251.114,61 80,33 85,03 

68 Λοιπά Έξοδα 225.000,00 115.031,21 195,60 155.231,05 68,99 115.031,21 115.031,21 51,12 74,10 

7 Επενδύσεις 10.055.319,80 2.222.967,43 452,34 2.735.469,54 27,20 2.222.967,43 2.222.967,43 22,11 81,26 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

531.451,52 161.734,08 328,60 213.465,23 40,17 161.734,08 161.734,08 30,43 75,77 

73 Έργα 7.830.655,05 1.799.000,92 435,28 1.935.784,41 24,72 1.799.000,92 1.799.000,92 22,97 92,93 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 1.693.213,23 262.232,43 645,69 586.219,90 34,62 262.232,43 262.232,43 15,49 44,73 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

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

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.874.453,64 5.838.761,08 220,50 0,00  5.872.466,21 5.838.761,08 45,35 #DIV/0! 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.320.531,78 3.072.395,96 140,62 0,00 0,00 3.072.395,96 3.072.395,96 71,11 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.577.768,36 2.766.365,12 129,33 0,00 0,00 2.800.070,25 2.766.365,12 77,32 #DIV/0! 

83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

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

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 4.976.153,50 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 87.574,56         

 Σύνολα δαπανών 45.983.142,38 26.475.326,13 173,68 23.013.348,95 50,05 26.509.031,26 26.475.326,13 57,58 115,04 
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Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 1822/23-01-2017  Έκθεση 
∆ράσεων Επίτευξης Στόχων ∆’ Τριµήνου έτους 2016 του Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                                                                              Αργοστόλι 23-01-2017 
                                                                                                                Αριθµός πρωτ.: 1822 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 

∆` Τριµήνου (δωδεκάµηνο) έτους 2016 
Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 
καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 
του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2016 σας εκθέτουµε τα εξής: 
Πίνακας Α: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του Γ` Τριµήνου (εννεάµηνο) 2016 µε βάση το : - 
εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου) και το - 
εγκεκριµένο τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 247/2016 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 116326 & 106558/07-09-2016 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου). 

 

Πίνακας Β: Έλεγχος Οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆` Τριµήνου (δωδεκαµήνου) 2016 µε βάση το : 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα 
Έσοδα 

ΠΟΕ 
Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος  

Εννιαµήνου 
2016 

5.578.318,60 330.697,00 21.780.204,95 20.840.141,45 3.652.347,75 

 

Εκτέλεση Π/Υ 
Εννιαµήνου 
2016 

7.803.363,42 459.364,31 21.339.092,11 17.679.409,51 3.507.277,51 
 

Ποσό 
απόκλισης από 
στόχο 

2.225.044,82 128.667,31 -441.112,84 3.160.731,94 145.070,24 2.719.619,10 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  

39,89% 38,91% -2,02% 15,17% 3,97% 12,49% 
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- εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 276/2015 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 25942/2521/31-12-2015 απόφαση έγκρισης του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου) και το  

- εγκεκριµένο τροποποιηµένο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2016 (απόφαση 247/2016 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και 116326 & 106558/07-09-2016 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου). 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα 
Έσοδα 

ΠΟΕ 
Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος  

∆ωδεκαµήνου 
2016 

10.437.026,07 708.088,64 37.431.461,02 37.654.979,49 3.652.347,75 

 

Εκτέλεση Π/Υ 
∆ωδεκαµήνου 
2016 

11.062.646,22 524.885,70 30.513.016,94 26.475.326,13 3.345.628,28 
 

Ποσό 
απόκλισης από 
στόχο 

625.620,15 -183.202,94 -6.918.444,08 11.179.653,36 306.719,47 4.261.209,28 

Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο  

5,99% -25,87% -18,48% 29,68% 8,39% 11,38% 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα Β, και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του 
Παρατηρητηρίου, παρουσιάζεται θετική απόκλιση στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα 
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δωδεκάµηνο του έτους. 

 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 734.100,00 688.869,80 -45.230,20 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 40.000,00 26.704,44 -13.295,56 
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Α4.1.03 
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
∆ικαιώµατα 3.601.100,00 4.281.437,47 680.337,47 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και 
Παροχή Υπηρεσιών 3.131.280,00 2.722.889,84 -408.390,16 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  370.100,00 411.672,41 41.572,41 

Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 57.400,00 46.455,40 -10.944,60 

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

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 1.000,00 30,00 -970,00 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  271.750,00 349.317,86 77.567,86 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 645.000,00 776.943,52 131.943,52 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται 
για πρώτη φορά) 1.579.496,07 1.670.470,48 90.974,41 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά) 5.300,00 87.855,00 82.555,00 

  10.437.026,07 11.062.646,22 625.620,15 

 

Στον παραπάνω δείκτη, το δωδεκάµηνο του έτους σηµειώθηκε θετική απόκλιση σε σχέση µε το στόχο. 
Για την υποοµάδα Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (01) όπου σηµειώθηκε αρνητική απόκλιση στην 
είσπραξη των µισθωµάτων της χρήσης, επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
µισθώσεων είναι συνεχής και γίνονται περεταίρω σύννοµες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
πλην όµως υπάρχουν µισθώσεις που στη διάρκεια της χρήσης καταγγέλθηκαν µονοµερώς και λύθηκαν 
υπαιτιότητα των µισθωτών λόγω της αδυναµίας να ανταπεξέλθουν (όπως αυτοί επικαλέστηκαν) στις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις.  

Επίσης από την αρχή του έτους και ανά ∆ηµοτική Ενότητα, καταγράφονται τα αναξιοποίητα 
περιουσιακά στοιχεία, η δυνατότητα εκµετάλλευσης τους, ενώ γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για 
τον έλεγχο νοµιµότητας των ακινήτων που προκύπτουν, καθώς και για την λήψη των απαραίτητων 
αποφάσεων αρµοδίων οργάνων προκειµένου αυτά να δηµοπρατηθούν – παραχωρηθούν. 
Επισηµαίνονται οι ενέργειες που έγιναν προκειµένου ορισµένα ακίνητα του ∆ήµου να αξιοποιηθούν 
µέσω πολυετών - µακροχρόνιων µισθώσεων, για κάποια από τα οποία υπάρχει επιβεβαιωµένο 
ενδιαφέρον και για τα οποία έχει διατυπωθεί µε αποφάσεις τοπικών κοινοτήτων η απαραίτητη 
σύµφωνη γνώµη.  
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης αξιοποιήθηκαν µε νέες µισθώσεις ακίνητα του ∆ήµου ενώ σε άλλα 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και βρίσκονται στο στάδιο του 
καθορισµού των όρων αυτής.  

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου παρότι εµφανίζεται υψηλή θετική 
απόκλιση, πρέπει να επισηµάνουµε και πάλι το θέµα της γενικότερης υστέρησης στην είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών αφενός µέσω της ∆ΕΗ η οποία έως και την εκκαθάριση του µηνός Οκτωβρίου 
2016 φτάνει στο ποσό των 1.615.729,80€, και αφετέρου λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται 
στα καταχωρηµένα στοιχεία κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία των ειδικής µορφής αρχείων που µας 
παρέχει η ∆ΕΗ. Οι αποκλίσεις αυτές παρατηρούνται στην δηλωµένη παλαιότητα των 
ηλεκτροδοτούµενων κτιρίων, στα τετραγωνικά µέτρα δηλωµένων επιφανειών ως κοινόχρηστων χώρων, 
στις µειώσεις λόγω παλαιότερων αποφάσεων που αφορούσαν ευπαθείς οµάδες κλπ. για τις οποίες 
γίνονται ενέργειες επαναπροσδιορισµού τους.  

Στην εκκαθάριση της ∆ΕΗ του µηνός Οκτωβρίου που αναφέραµε, εµφανίζονται και ανείσπρακτες προς 
απόδοση στο ∆ήµο οφειλές από ∆ηµοτικό Φόρο ποσού 140.210,95€ καθώς και από ΤΑΠ ποσού 
97.334,36€ (συνολικά µαζί µε τα τέλη ποσό 1.853.275,11€). 

• Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και Παροχή Υπηρεσιών (04), όπου  

εµφανίζει αρνητική απόκλιση και η οποία βασίζεται κυρίως στις µειωµένες σε σχέση µε το στόχο 
εισπράξεις των σπηλαίων και του τέλους ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
παρελθόντα έτη), παρουσιάζει αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη από 10% στο δωδεκάµηνο (25,87%). 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται 
αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δωδεκάµηνο του έτους. 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 109.025,13 109.894,97 7.562,67 6.169,73 

3212.01 
Τέλη και δικαιώµατα 
ύδρευσης 551.811,18 663.860,25 52.587,80 78.280,79 

3214 
Τέλη και δικαιώµατα 
αποχέτευσης 107.331,64 112.481,60 4.017,43 10.811,55 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.273,64 1.273,64 0,01 634,99 

3217 

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

3218.01 
Τέλη Παρεπιδηµούντων 
Π.Ε 372.029,06 374.000,70 6.452,70 14.260,37 
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3218.02 
Τέλη Τουριστικών Ειδών - 
∆ώρων Π.Ε 51.366,67 51.761,85 246,78 147,52 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 424.143,11 440.742,14 442,21 37.763,58 

3218.04 

Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών 370.647,58 403.486,37 1.329,45 43.462,43 

3219.01 Λοιπά έσοδα 622.458,29 605.980,23 6.459,55 62.145,83 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια 
Αθηνών , δηµοτικής 
αγοράς και λοιπών 
ενοικίων 1.066.379,33 1.069.645,60 8.048,64 117.575,90 

3219.03 
Λοιπά έσοδα - 
Ιχθυοτροφεία 92.448,42 85.977,24 0,00 27.051,18 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη 
χρήσης πεζοδροµίων 391.687,69 404.614,77 64.905,54 38.152,15 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο 
ενοικίων ΟΓΑ 4.716,20 4.721,50 59,80 42,90 

3219.06 
Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός 
φόρος 150.228,86 153.415,94 10.430,92 3.653,10 

3219.07 
∆ικαίωµα βοσκησίµων 
εκτάσεων 7.124,93 7.938,59 25,00 2.252,40 

3219.09 
Τέλη απο Ενοίκια 
Τουριστικού Περιπτέρου 158.407,77 159.575,18 0,00 1.808,75 

3219.11 
Έσοδα απο Παραβάσεις 
ΚΟΚ 260.560,08 253.918,42 16.310,19 11.072,22 

3219.12 
Έσοδα απο ενοίκια 
Παραλίας 162.200,83 184.131,16 0,63 6.386,20 

3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις 740,27 927,10 1,37 343,18 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης 
Γής(άρθρο 255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 1.597,44 2.283,64 

3219.20 
Τέλος χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων από 

3.159,88 3.257,38 0,00 0,00 
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οικοδοµικά υλικά. 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 
5 Ν 1900/90) 2.251,79 2.251,79 420,00 65,89 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 636.059,86 651.004,37 34.678,59 51.054,70 

3219.23 
Εσοδα από διάφορες 
καταλογιστικές αποφάσεις 3.377,17 3.377,17 0,00 1.113,97 

3219.26 
Έσοδα απο αφαλάτωση 
νερού  2.133,40 2.133,40 0,00 0,00 

3219.29 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Π.Ε 56.603,31 59.308,29 0,00 2.908,91 

3219.30 
Χαρτόσηµο µισθωµάτων 
προς απόδοση  2.026,66 0,00 25,60 1.217,98 

3219.31 
Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου 
ενοικίων 365,65 0,00 5,20 230,81 

 ΣΥΝΟΛΟ 321 5.615.725,87 5.814.847,12 215.607,52 520.890,67 

      

3221.01 

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

3222.02 
Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 
13% 14.048,02 14.839,86 6,62 3.240,01 

3222.03 
Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 
23% 10.800,14 11.230,91 5,38 755,02 

 ΣΥΝΟΛΟ 322 68.516,27 28.731,27 12,00 3.995,03 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 5.684.242,14 5.843.578,39 215.619,52 524.885,70 

 

Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσίασε στο δωδεκάµηνο αρνητική απόκλιση 
πάνω από 10% συγκρινόµενο µε τα έσοδα της χρήσης του 2014 (708.088,64€). Εισπρακτικά τα 
µεγαλύτερα ποσά εµφανίζονται από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης - αποχέτευσης, τέλη 
παρεπιδηµούντων καθώς και από έσοδα ενοικίων.  
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Η ρύθµιση του ν.4257/2014 και του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 σύµφωνα µε την οποία δινόταν η 
δυνατότητα για διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων έδωσαν τη δυνατότητα στους πολίτες το έτος 
2014, να ρυθµίσουν µε αρκετά ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους. Σηµειώνεται ότι το έτος 2014 
εγκρίθηκαν µετά από εισήγηση της υπηρεσίας από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 417 ρυθµίσεις 
οφειλών. Στη συνέχεια κάτι ανάλογο µε νοµοθετική εφαρµογή δεν υπήρξε ενώ οι προϋποθέσεις του 
ν.4321/2015 (100 δόσεις) που τακτοποιούσε επίσης ληξιπρόθεσµες οφειλές (χωρίς την διαγραφή 
προστίµων), έγιναν αυστηρότερες στην τήρηση τους σε σχέση µε την µηνιαία επιβάρυνση λόγω 
αύξησης του επιτοκίου. Στον παραπάνω νόµο µε την αλλαγή των όρων περί «απώλειας» των 
ρυθµίσεων, αρκετοί χρεώστες απώλεσαν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχαν υπαχθεί µε αποτέλεσµα να 
επανέλθει το υπόλοιπο των βεβαιωµένων οφειλών τους µαζί µε ποσοστό από τις αναλογούσες σε αυτό 
επιβαρύνσεις οι οποίες µε τη ρύθµιση είχαν διαγραφεί.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου στην περίπτωση 
που κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισµού αποδώσει για πρώτη φορά 
αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή συνυπολογίζεται κατά την εξέταση των 
αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του επόµενου οικονοµικού έτους. Σε σχέση µε αυτό, για το 
πρώτο τρίµηνο του έτους 2017 το κριτήριο της εισπραξιµότητας των παλαιότερων οφειλών θεωρούµε 
ότι δεν θα παρουσιάσει αρνητικό πρόσηµο µεγαλύτερο του 10%. Με τις ενέργειες που έγιναν και την 
εφαρµογή αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 
2016, πιστεύουµε ότι τους πρώτους µήνες του έτους θα εισπραχθούν απαιτήσεις βεβαιωµένες και µη 
είτε γιατί η δέσµευση τότε εκτελείται, είτε γιατί λόγω του ότι οι οφειλέτες εξαιτίας αυτών, προσέρχονται 
στο ταµείο του ∆ήµου ρυθµίζοντας το χρέος τους ενώ προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για µη βεβαιωµένες έως τότε υποχρεώσεις, τις εξοφλούν αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν την επιβολή 
επιπλέον προστίµων.  

Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου ο ∆ήµος να διασφαλίζει την απαραίτητη ταµιακή ρευστότητά του, 
πρέπει να συνεχιστεί η εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το 
∆ήµο, η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί «πάγιας» 
ρύθµισης ή άλλης ευνοϊκότερης νοµοθετικής ρύθµισης που πιθανών να προκύψει αλλά και η 
ταυτόχρονη εφαρµογή των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Επίσης 
εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες του διαδικτύου και σε συνεργασία µε την µηχανογραφική εταιρεία 
που µας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, θα δοθεί σύντοµα η δυνατότητα στους πολίτες να 
πληροφορούνται και να εξοφλούν οφειλές τους προς το ∆ήµο µε ηλεκτρονικό – διατραπεζικό τρόπο.  

Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει συνολικά στο εννιάµηνο αρνητική απόκλιση ύψους 2,02% 
µικρότερη του 10%, ενώ στο δωδεκάµηνο συνολική αρνητική απόκλιση σε ποσοστό 18,48%. 

Η απόκλιση αυτή κυρίως οφείλεται στην πορεία της υποκατηγορίας «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις» 
(Α3) η οποία εµφανίζει αρνητική απόκλιση 58,69%, ενώ επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την υπ` 
αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ, αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των 
οικονοµικών στόχων.  

Σηµειώνουµε, ότι στο σύνολο των Εσόδων του δωδεκαµήνου (Πίνακας Β) συµπεριλαµβάνεται και το 
ποσό των 3.552.331,10€ που αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, ενώ το 
πραγµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε µε σχετική τροποποίηση και περιλαµβάνεται στα 
εισπραχθέντα υπόλοιπα (εκτέλεση), ανήλθε τελικά στα 3.848.274,62€.  

Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει θετική απόκλιση σε ποσοστό 29,68% καθώς οι πληρωµές 
βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις στοχοθετηµένες. 

Στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών θετική απόκλιση παρουσιάζει το Κόστος Προσωπικού λόγω 
κυρίως των απλήρωτων παραστατικών µισθοδοσίας µηνός ∆εκεµβρίου και µετακινήσεων, συνολικού 
ποσού 156.439,06€ τα οποία και µεταφέρθηκαν στο 2017, καθώς επίσης και της διαφοράς πίστωσης – 
πληρωµής από παροχές σε είδος ποσού 57.168,69€.  
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Ακολούθως, όπως και στην κατηγορία των συνολικών εσόδων, η υποοµάδα ∆απάνες για Επενδύσεις 
(Β4) εµφανίζει µεγάλη θετική απόκλιση σε σχέση µε το στόχο 74,22% που επηρεάζει καθοριστικά τη 
συνολική εικόνα των εξόδων. Η θετική απόκλιση στην δαπάνη λόγω των χρηµατοδοτούµενων έργων 
δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων. 

Ακολούθως στην κατηγορία Πληρωµές Παρελθόντων Ετών (Β5), οι δαπάνες εµφανίζονται µειωµένες 
κατά 26,90% σε σχέση µε το στόχο, αντίστοιχα και στην κατηγορία των Μεταβιβάσεων σε Τρίτους 
(Β6), όπου και εκεί καταγράφεται θετική απόκλιση σε ποσοστό 17,85%. Οι πληρωµές στην κατηγορία 
αυτή εµφανίζονται µειωµένες σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στα νοµικά πρόσωπα ΟΚΑΠ, ΚΕ∆ΗΚΕ 
καθώς και στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ. Οι αποδόσεις σε αυτά ήταν αντίστοιχα 979.073,01€ µε απόκλιση 
21,68%, 818.000,00€ µε απόκλιση 18,20% και 2.227.000,01€ µε απόκλιση 14,69%.  

Στην κατηγορία των λοιπών λειτουργικών δαπανών εµφανίζεται θετική απόκλιση ποσοστού 21,39%. 
Οι πληρωµές εµφανίζονται µειωµένες σε σχέση µε το στόχο κυρίως στην κατηγορία της δαπάνης από 
προµήθεια αναλωσίµων. 

Επισηµαίνεται τέλος ότι συνολικά οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων που προκύπτουν λόγω των 
τροποποιήσεων του προϋπολογισµού, επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά 
την διαφορά των πιστώσεων µε τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού η οποία συµπεριλαµβάνει και τις µη 
κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά διαµορφωθέντα στοιχεία, θα παρουσιάζει 
διευρυµένες θετικές αποκλίσεις εξόδων. Αντίστοιχα οι µη κατανεµηµένες πιστώσεις στα έσοδα θα 
εµφανίζουν, αφού συµπεριληφθούν και µεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις σε αυτά. Η ανάγκη για την 
παραπάνω αποσαφήνιση προκύπτει από το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την αλλαγή της 
στοχοθεσίας µέσα στη χρήση πάρα µόνο µια φορά ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγµατοποιείται 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού.  

Στο δωδεκάµηνο που εξετάζεται, οι συνολικές µη κατανεµηµένες πιστώσεις των εσόδων είναι περίπου 
ανάλογες µε αυτές των εξόδων, κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τα παραπάνω αν συµπεριληφθούν 
στους στόχους δεν θα επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσµα των κατηγοριών. Για τα µεµονωµένα 
κριτήρια των «Ιδίων Εσόδων» και των «Εσόδων ΠΟΕ», δεν υπάρχουν µη κατανεµηµένες πιστώσεις σε 
στόχους. 

Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» στο τέλος του έτους σε σχέση µε τις τελικές υποχρεώσεις της χρήσης 
2015, παρουσιάζουν θετική απόκλιση. Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από τις ενυπόγραφες 
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων 
Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των 
Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ 
άλλων και τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει µείωση 8,39%. Αυτό αποτυπώνεται 
στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου κατά το τέλος του δωδεκαµήνου του έτους 2016 µη επηρεάζοντας 
το καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης κριτήριο της «σύνθετης 
απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των απλήρωτων 
υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Στο τέλος του δωδεκαµήνου η παραπάνω 
καθοριστική σχέση εµφανίζεται σε θετικά επίπεδα (11,38%) λόγω του ότι επηρεάζεται από την υψηλή 
θετική απόκλιση που παρουσιάζει το σύνολο των εξόδων παρόλο που υπάρχει αρνητική απόκλιση 
στα συνολικά έσοδα.  

Τα Στοιχεία Ισολογισµού όπως διαµορφώνονται στο τέλος του δωδεκαµήνου σε κάποιες βασικές 
κατηγορίες λογιστικών µεγεθών, εµφανίζουν το σύνολο των υποχρεώσεων σε προµηθευτές (στις 
31/12/2016) στα 2.655.247,01€, το σύνολο των απαιτήσεων του ∆ήµου από τρίτους (Χρεώστες) στα 
5.729.449,28€, ενώ το ύψος του συνολικού υπολοίπου των ∆ανείων στα 8.492.313,13€.  

Από τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία θεωρούµε ότι δεν προκύπτει ζήτηµα ενεργοποίησης των 
ανάλογων άρθρων προσαρµογής, τα αποτελέσµατα και η πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης 
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απόκλισης» ως καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο δεν παρουσιάζουν αρνητικές 
αποκλίσεις (>-10%). Τέλος µε την συγκράτηση των δαπανών, την µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την 
Οικονοµική Επιτροπή και την περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της 
εισπραξιµότητας, θεωρούµε ότι το βασικό κριτήριο δεν θα παρουσιάσει µελλοντικά µεγάλες αποκλίσεις 
(>-10%).  
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών :  Γεράσιµος Ε.Παυλάτος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω:   

«Τα επίσηµα απολογιστικά στοιχεία της Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το 2016 επιβεβαιώνουν 
µε τον πιο καθαρό και κατηγορηµατικό τρόπο την συνεχιζόµενη για 6η χρονιά από την δηµιουργία του ενιαίου ∆ήµου, 
στην πιστή τήρηση από πλευρά ∆ηµοτικής Αρχής (Ν∆) της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρµόζεται, τηρώντας 
κατά γράµµα τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (που είναι ακριβώς ίδιες µε τις προηγούµενες 
κυβερνήσεις) στα πλαίσια της υλοποίησης των κατευθύνσεων που επιβάλουν ΕΕ-∆ΝΤ-κεφάλαιο. Οι βασικοί άξονες 
υλοποίησης αυτής της πολιτικής είναι : 

*Η κρατική υποχρηµατοδότηση που το 2016 έφτασε για τον ∆ήµο στο -58,69% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό.  
*Η αδυναµία των λαϊκών νοικοκυριών, των εργαζοµένων και µικρών επαγγελµατιών να πληρώσουν την ληστρική 
φορολογία που επιβάλλεται και από τον ∆ήµο όπως καταγράφεται και από τα ανείσπρακτα από Φόρους και Τέλη 
µέσω της ∆ΕΗ που έφτασαν το 1.853.275,11. 
*Η παράλληλη φοροαποφυγή και εισφοροδιαφυγή των µεγάλων επιχειρήσεων του νησιού µε την βοήθεια του 
νοµικού πλαισίου που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις ώστε να αυξήσουν της κερδοφορία τους και να 
θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Αλλά και η κάλυψη από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής στην µη διεκδίκηση 
των οφειλών ή την απαλλαγή και διαγραφή αρκετών εξ αυτών όπως αποκαλύφτηκε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
δεν αφορά µόνο τα έσοδα του ∆ήµου αλλά και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και την ∆ΕΥΑΚ. 
*Η µείωση του εργατικού κόστους που όπως καταγράφεται «…θετική απόκλιση παρουσιάζει το Κόστος 
Προσωπικού λόγω κυρίως των απλήρωτων παραστατικών µισθοδοσίας µηνός ∆εκεµβρίου και µετακινήσεων, 
συνολικού ποσού 156.439,06 τα οποία και µεταφέρθηκαν στο 2017, καθώς επίσης και της διαφοράς πληρωµής 
από παροχές σε είδος ποσού 57.168,69». 
*Η «αξιοποίηση» - ιδιωτικοποίηση της ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας όπως σχετικά αναφέρεται 
«…Επισηµαίνονται οι ενέργειες που έγιναν προκειµένου ορισµένα ακίνητα του ∆ήµου να αξιοποιηθούν µέσω 
πολυετών-µακροχρόνιων µισθώσεων, για κάποια από τα οποία υπάρχει επιβεβαιωµένο ενδιαφέρον και για τα 
οποία έχει διατυπωθεί µε αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων η απαραίτητη σύµφωνη γνώµη». 
*Η πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχής για περικοπή σε σχέση µε µερικά λειψά µέτρα ανακούφισης ευπαθών οµάδων 
όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση, ότι δηµιουργούν υστέρηση εσόδων «…στις µειώσεις λόγω παλαιότερων 
αποφάσεων που αφορούσαν ευπαθείς οµάδες κ.λ.π. για τις οποίες γίνονται ενέργειες επαναπροσδιορισµού τους».  
*Μείωση της χρηµατοδότησης του ΟΚΑΠ (∆ηµοτική Παιδικοί Σταθµοί, κοινωνική πολιτική) σε σχέση µε τα 
προϋπολογισθέντα -21,68%, στην ΚΕ∆ΗΚΕ (Πολιτισµός, Αθλητισµός κ.λ.π.) -18,20% και στην Ε∆ΑΚΙ 
(Καθαριότητα, Απορρίµµατα) -14,69%. 
 
*Τέλος καταλήγει η ∆ηµοτική Αρχή ότι αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί και το 2017 όπως 
αναφέρεται «…µε την συγκράτηση των δαπανών, την µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, µε 
περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή και την 
περαιτέρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας».  
Αυτή την βασική γραµµή στήριξαν και η µείζονα αντιπολίτευση αλλά και µε µικρές η µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις 
και οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης που κινούνται στην γραµµή του ευρωµονόδροµου και στην λογική 
του «ρεαλισµού». 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση καλούµε τον λαό να αντιπαλέψει αυτήν την πολιτική, µε οργάνωση, αγώνα και ταξικό 
προσανατολισµό και να διεκδικήσει όλα αυτά που είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του. Με 
την κοινωνική συµµαχία να παλέψει για το σήµερα αλλά και για µια άλλη λαϊκή οικονοµία και εξουσία που θα 
δώσει την πραγµατική διέξοδο και λύση. Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουµε την εισήγηση».  

Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή. 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
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την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

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

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

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

− Την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

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

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 16.845.112,36 16.871.909,45 100,16 16.602.633,81 98,56 98,40 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 

734.100,00 834.549,31 113,68 688.869,80 93,84 82,54 

2 Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 

40.000,00 26.704,44 66,76 26.704,44 66,76 100,00 

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
και δικαιώµατα 

3.601.100,00 4.353.368,66 120,89 4.281.437,47 118,89 98,35 

4 
Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 

3.131.280,00 2.774.554,78 88,61 2.722.889,84 86,96 98,14 

5 Φόροι και εισφορές 370.100,00 411.672,41 111,23 411.672,41 111,23 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.911.132,36 8.424.604,45 94,54 8.424.604,45 94,54 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 57.400,00 46.455,40 80,93 46.455,40 80,93 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 11.288.272,73 5.132.554,02 45,47 4.996.828,63 44,27 97,36 

11 
Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 
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12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

1.819.076,05 992.934,43 54,58 992.934,43 54,58 100,00 

13 Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

8.550.946,68 2.877.602,82 33,65 2.877.602,82 33,65 100,00 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 

1.000,00 30,00 3,00 30,00 3,00 100,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 

271.750,00 485.043,25 178,49 349.317,86 128,54 72,02 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 645.000,00 776.943,52 120,46 776.943,52 120,46 100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 

1.584.796,07 2.130.042,16 134,40 1.758.325,48 110,95 82,55 

21 Τακτικά έσοδα 1.579.496,07 2.042.187,16 129,29 1.670.470,48 105,76 81,80 

22 Έκτακτα έσοδα 5.300,00 87.855,00 1.657,64 87.855,00 1.657,64 100,00 

3 Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.684.242,14 5.471.783,52 96,26 524.885,70 9,23 9,59 

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

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 

5.684.242,14 5.471.783,52 96,26 524.885,70 9,23 9,59 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 

6.732.444,46 2.787.902,45 41,41 2.782.068,70 41,32 99,79 

41 Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 

3.269.475,88 2.560.464,17 78,31 2.554.630,42 78,14 99,77 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.462.968,58 227.438,28 6,57 227.438,28 6,57 100,00 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 

3.848.274,62      

 Σύνολα εσόδων 45.983.142,38 32.394.191,60 70,45 26.664.742,32 57,99 82,31 

 
Χρηµατικό Υπόλοιπο 
Ταµείου 31/12/2016 : 
4.037.690,81€ 

      

 
Ανάλυση Χρηµατικού 
Υπολοίπου        

 
Έκτακτα Ανειδίκευτα : 
822.938,19€ 

      

 
Έκτακτα Ειδικευµένα : 
2.138.223,32€ 

      

 Τακτικά :1.076.529,30€       
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Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων ∆΄ Τριµήνου του οικ. έτους 2016, 
εµφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016 - 

31/12/2016 
Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 22.965.794,38 18.413.597,62 124,72 20.277.879,41 88,30 18.413.597,62 18.413.597,62 80,18 90,81 

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.822.913,28 5.407.833,04 107,68 5.544.516,25 95,22 5.407.833,04 5.407.833,04 92,87 97,53 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.285.209,20 971.294,85 132,32 1.112.032,32 86,53 971.294,85 971.294,85 75,57 87,34 

62 Παροχές τρίτων 3.854.032,00 2.788.497,21 138,21 3.030.642,00 78,64 2.788.497,21 2.788.497,21 72,35 92,01 

63 Φόροι - τέλη 147.463,00 125.315,46 117,67 127.228,46 86,28 125.315,46 125.315,46 84,98 98,50 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 331.888,12 168.350,22 197,14 185.336,33 55,84 168.350,22 168.350,22 50,72 90,83 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 

2.013.030,81 2.006.821,03 100,31 2.006.821,18 99,69 2.006.821,03 2.006.821,03 99,69 100,00 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.504.256,96 579.339,99 259,65 764.721,04 50,84 579.339,99 579.339,99 38,51 75,76 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.782.001,01 6.251.114,61 124,49 7.351.350,78 94,47 6.251.114,61 6.251.114,61 80,33 85,03 

68 Λοιπά Έξοδα 225.000,00 115.031,21 195,60 155.231,05 68,99 115.031,21 115.031,21 51,12 74,10 

7 Επενδύσεις 10.055.319,80 2.222.967,43 452,34 2.735.469,54 27,20 2.222.967,43 2.222.967,43 22,11 81,26 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 

531.451,52 161.734,08 328,60 213.465,23 40,17 161.734,08 161.734,08 30,43 75,77 

73 Έργα 7.830.655,05 1.799.000,92 435,28 1.935.784,41 24,72 1.799.000,92 1.799.000,92 22,97 92,93 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 1.693.213,23 262.232,43 645,69 586.219,90 34,62 262.232,43 262.232,43 15,49 44,73 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

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

8 
Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 

12.874.453,64 5.838.761,08 220,50 0,00  5.872.466,21 5.838.761,08 45,35 #DIV/0! 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.320.531,78 3.072.395,96 140,62 0,00 0,00 3.072.395,96 3.072.395,96 71,11 #DIV/0! 

82 Αποδόσεις 3.577.768,36 2.766.365,12 129,33 0,00 0,00 2.800.070,25 2.766.365,12 77,32 #DIV/0! 

83 
Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  

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

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 4.976.153,50 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 

9 Αποθεµατικό 87.574,56         

 Σύνολα δαπανών 45.983.142,38 26.475.326,13 173,68 23.013.348,95 50,05 26.509.031,26 26.475.326,13 57,58 115,04 

 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12  / 2017                                                                     Α∆Α: 6ΦΝΒΩΕ5-ΩΚΛ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση 
και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2017» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 7 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 1311/ 17-01-2017 διαβιβαστικό του 
Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου 
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 811/12-01-2017 Πρακτικό για το εν 
λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αργοστόλι: 12.01.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                               Aριθ.Πρωτ.: 811 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
 
Σήµερα 12/01/2017 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που 

συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 277/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. 
πρωτ. 535/10-01-2017 πρόσκληση του Αναπληρωτή   Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνη ∆ιονύσιο, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic 
Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  , 
σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ. 1199/44089/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του 
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί  καµία(1) 
προσφορά,  

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  και 
αναλυτικά: 

1]SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο ∆ιονύσιο 
∆ελλάλη του Γεωργίου µε  Α∆Τ: ΑΕ 300557, η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 793/12-01-2017 

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

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας 
SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.) και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Κλειστό Φάκελο µε την ένδειξη Προσφορά συνοδευόµενο από την αίτηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό  και την αναγραφή σε αυτόν της λέξης Προσφορά, της επωνυµίας της αναθέτουσας αρχής, 
του τίτλου της σύµβασης και του αριθµού της διακήρυξης, της καταληκτικής ηµεροµηνίας και των 
στοιχείων του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αριθ. 1199/44089/28-12-2016 
διακήρυξης 
β)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά», χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την 

ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 της 
αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16) 
γ)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν 
την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο  άρθρο 1 
και στο άρθρο 9 της αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης (αρ.94 του Ν.4412/16)  
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δ) εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο  της αριθ. 1199/44089/28-12-2016 
∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16) 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία 
«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
Τεχνικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας, και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1199/44089/28-12-2016,και αναλυτικά : 
 α)επιτελική σύνοψη του λογισµικού αναφοράς σύµφωνα µε το σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο  
άρθρο 1  της αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης, 
 β)τεχνική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο  άρθρο 1  της 
αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης και της αριθ.1/2016 Μελέτης που συνέταξε  το  Τµήµα Τεχνολ. 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία 
«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
Οικονοµικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας,  και  διαπίστωσε τα κάτωθι : η εταιρεία µε 
την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  προσέφερε  το ποσό  των 37.178,36€ (χωρίς 
ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης. H  οικονοµική προσφορά 
παρουσιάστηκε πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1199/44089/28-12-2016 διακήρυξης, εφόσον η προσφορά αφορούσε 
το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1199/44089/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
 β)την  υπ΄αριθ.  1/2016 Μελέτη του Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 γ)την αριθ. 416/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 1/2016 
Μελέτη Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης Προγρ/σµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 δ)την αριθ. 44094/28-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 330/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 
δηµοπράτησης του Συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη µειοδότη θα έθετε σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς,  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό ανάδοχο για την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 

µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η οποία 
προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 400,64€ και συνολική προσφορά µε 
ΦΠΑ 46.101,17€,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την ανακήρυξη ως   προσωρινού  
ανάδοχου την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 400,64€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 46.101,17€,  
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Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   416 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 330 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  811/12-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 811/12-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική 
δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών  στο ποσό των 37.554,80 € πλέον Φ.Π.Α. 9.013,16 € 
ευρώ, δηλαδή 46.597,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Ανακηρύσσει  ως προσωρινό    ανάδοχο για την εργασία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017 την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 400,64€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 46.101,17€, 

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

«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 
80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    13 / 2017                                                           Α∆Α: 6ΚΣΒΩΕ5-ΕΑΧ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2017 της ∆.Ε  Παλικής και των Νοµικών Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 8 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                            
Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 
2017 της ∆.Ε  Παλικής και των Νοµικών Προσώπων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. 
πρωτ. 980/ 13-01-2017 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε 
αρίθµ. πρωτ, 694/11-01-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 11.01.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.:  694 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

και των Νοµικών του Προσώπων» 
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Σήµερα 11.01.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 533/2017 

Πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.ΠΑΓΩΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ,Προϊστάµενο Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Πρόεδρος Επιτροπής). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την 
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», για την 
κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ. 

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

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 29/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για  την  
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
 β)την αριθ. 410/2016 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και 
καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη 
προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 342/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι 
δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 
 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 1194/44087/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την 
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 
 ε)την αριθ. 43962/27-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 

ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 

αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ________ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών 
του Προσώπων» β)  την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού και γ) την κοινοποίηση της 
παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της 
απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών 
του Προσώπων στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλλικής. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή   
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) Την   410 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 342 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  694/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 694/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής  του 
Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου 
για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ και των Νοµικών του 
Προσώπων συνολικού  προϋπολογισµού 71.567,75 € (εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 
επτά ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό. 
3.    H παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την   εξεύρεση προµηθευτών  

µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλλικής. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    14 / 2017                                                                Α∆Α: 66ΘΘΩΕ5-Θ9Θ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2017 της ∆.Ε  Σάµης  και των Νοµικών Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 9 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                  
Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 
2017 της ∆.Ε  Σάµης και των Νοµικών Προσώπων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 
980/ 13-01-2017 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 
715/11-01-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 11.01.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.:  715 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ 
και των Νοµικών του Προσώπων» 

Σήµερα 11.01.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 533/2017 

Πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.ΠΑΓΩΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ,Προϊστάµενο Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Πρόεδρος Επιτροπής). 

Από τις 10:30 έως τις 11:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προµήθεια Καυσίµων 
Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε Σάµης. 

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 11:00 π.µ., τον ενηµέρωσε  ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία 
προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 30/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την  
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
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 β)την αριθ. 411/2016 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και 
καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη 
προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 343/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι 
δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ 
και των Νοµικών του Προσώπων» 
 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 1197/44087/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την 
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 
 ε)την αριθ. 44092/28-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 

ΣΑΜΗΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 

αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε Σάµης και του κινδύνου να 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ________ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε Σάµης  και των Νοµικών του 
Προσώπων» β)  την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού και γ) την κοινοποίηση της παρούσας 
απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  
ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του 
Προσώπων στη ∆Ε  Σάµης  προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή   
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   411 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 343 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  715/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 715/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής  του 
Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου 
για την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΣΑΜΗΣ  και των Νοµικών του 
Προσώπων συνολικού  προϋπολογισµού 29.149,18 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα 
εννέα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό. 
3.    H παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την   εξεύρεση προµηθευτών  

µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου 
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Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε ΣΑΜΗΣ προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας  Σάµης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   15  / 2017                                                        Α∆Α: ΩΑΨΓΩΕ5-1 Ε8 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2017 της ∆.Ε   Λειβαθούς   και των Νοµικών Προσώπων. 

 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 10 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 
2017 της ∆.Ε  Λειβαθούς και των Νοµικών Προσώπων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. 
πρωτ. 980/ 13-01-2017 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε 
αρίθµ. πρωτ, 731/11-01-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 11.01.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     Aριθ.Πρωτ.:  731 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 

Σήµερα 11.01.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 533/2017 

Πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.ΠΑΓΩΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ,Προϊστάµενο Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Πρόεδρος Επιτροπής). 

Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του 
Προσώπων», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων 
στη ∆Ε Σάµης. 

Τις 12:01 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 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία 
προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 33/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για τον 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των 
Νοµικών του Προσώπων», 
 β)την αριθ. 412/2016 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και 
καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη 
προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 341/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι 
δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε  
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 
 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 1193/43958/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την 
«Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων» 
 ε)την αριθ. 43961/27-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 
2017 ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ και των Νοµικών του Προσώπων», 
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2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ προκειµένου να µην 
ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ________ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε Λειβαθούς   και των Νοµικών 
του Προσώπων» β)  την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού και γ) την κοινοποίηση της 
παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της 
απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλονιάς και των Νοµικών 
του Προσώπων στη ∆Ε Λειβαθούς  προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς.  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή   
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   412/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 341 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  731/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 731/11-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής  του 
Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για 
την Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε Λειβαθούς   και των Νοµικών του Προσώπων 

συνολικού  προϋπολογισµού 56.297,49 € (Πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και 

σαράντα εννέα λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2.Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό. 
3. H παρούσα απόφαση αποστέλλεται   στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την   εξεύρεση προµηθευτών  µε 

τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και των Νοµικών του Προσώπων στη ∆Ε Λειβαθούς  προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   16   / 2017                                                                    Α∆Α: 72Υ1ΩΕ5-ΞΩ4            

ΘΕΜΑ : Έγκριση  1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 12 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                     
Έγκριση 1ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. 
πρωτ. 2734/ 31-01-2017 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης 
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Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε 
αρίθµ. πρωτ, 2089/25-01-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 

2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 25.01.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 1931/24-01-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 30854 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 

εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει 

ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30851.  Η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19/01/2017 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 25/01/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 

µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30851 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 

σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 

αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

19/1/2017. 09:43:04 48666 

 

2 

DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18/01/2017,18:03:01 49023 

3 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 18/01/2017, 10:17:36 49408 

4 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 19/01/2017. 01:25:53 49748 

  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 

την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 

τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 

προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 

αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε 

τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 10, αριθ.1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης), αυτοί θα αποσφραγισθούν 

σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:48666(α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( Οµάδα Α της 

αριθ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:49023(α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Οµάδα Α & Γ, της 

αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(οµάδα Α) και τις ανάγκες του 

∆.Γ.Α.(οµάδα Γ),  

γ) έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό δύο(2) προσφορές µε α/α προσφοράς:49408 & 

49748(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(οµάδες Α & Β & Γ 

& ∆ & Ε της αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των νοµικών 

του προσώπων) 

 από τους παρακάτω προµηθευτές και οι προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους 

παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

19/1/2017. 09:43:04 48666 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

 

2 

DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18/01/2017,18:03:01 49023 

3 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 18/01/2017, 10:17:36 49408 

4 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 19/01/2017. 01:25:53 49748 

δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 

1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 8407070438 εγγυητική επιστολή συµµετοχής τηςΕΤΕ(ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 840 

ποσού 469,31€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 

79, παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  

αριθ. 1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «DAILY 

FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   ήταν 

πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 737219/18-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.102.00€, 2) 

Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 

4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3)  τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 

1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 

στ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 1191/43882/27-12-2016 

∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 22435/17-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.525,66€, 2) 

Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 

4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 

1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, 

ζ) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 1191/43882/27-12-2016 

∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 22436/17-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ΤΠΚ∆ (ποσού 1.552,71€, 2) 
Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 
4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της  αριθ. 
1191/43882/27-12-2016 διακήρυξης, 4) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 
 

η)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατέθεσε (µε τον αριθ.1724/23-01-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 

της αριθ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης, 

θ) η εταιρεία µε την επωνυµία «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε (µε τον αριθ.1620/20-01-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης, 

 ι) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε (µε τον αριθ.1611/20-01-
2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης, 
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 ια) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ.» κατέθεσε (µε τον 
αριθ.1536/19-01-2017 φάκελο) εµπρόθεσµα, τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθ. 1191/43882/27-12-2016 
∆ιακήρυξης, 
                                                                                      ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1)Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 

1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά και  µε τη σειρά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, των οποίων οι προσφορές παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της   αριθ.1191/43882/27-12-2016 

∆ιακήρυξης  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» 
 

β)  Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής 
προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι 
κατέθεσαν προσφορά και  µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι προσφορές 
παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της  αριθ.1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                   
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   415 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 340/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  2089/25-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 2089/25-01-2017 1ο Πρακτικό   της Επιτροπής  του 
Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  µειοδοτικού διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆.» συνολικού 
προϋπολογισµού 94.591,33 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 76.283,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
 
2. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή του εν λόγω διαγωνισµού για την συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής 
∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 
1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τους Προµηθευτές, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά και  µε τη 
σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι προσφορές παρουσιάστηκαν πλήρεις βάσει της  
αριθ.1191/43882/27-12-2016 ∆ιακήρυξης 
3.Η παρούσα απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17   / 2017                                                                     Α∆Α : ΨΠ∆ΒΩΕ5-ΖΟΝ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 13 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                     

Έγκριση Πρακτικού του «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017».»έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 2335/ 27-01-2017 διαβιβαστικό του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 913/13-01-2017 Πρακτικό   για το εν λόγω θέµα     το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

    Αργοστόλι 13-01-2017                                                                                                                                  
    Αριθ. Πρωτ.   913 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 
Αρ. αποφ: 276/2016 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» 

  
Στο Αργοστόλι, σήµερα 12-01-2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 12:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 535/10-01-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. 
αριθ. 1198/44088/28-12-2016 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 
2017» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017». 
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Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 1198/44088/28-
12-2016 διακήρυξη η 12/01/2017 και ώρα 12:00 π.µ. 

Τις 12:01 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 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  έχουν πρωτοκολληθεί τρεις (3) 
προσφορές, και αναλυτικά 
 

α/α  Εταιρεία Ηµ/νία Υποβολής 
προσφοράς 

Αριθ. Πρωτ. 
Υποβληθείσας 
Προσφοράς 

1 
 

Spartan Partners γενική Εµπορική-
Εισαγωγική και αντιπροσωπειών 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 

09/01/2017 423/09-01-2017 

2 Συστεγασµένα Φαρµακεία «ΘΩΜΑΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
Ο.Ε.» 

11/01/2017 754/11-01-2017 

3 ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. 11/01/2017 720/11-01-2017 

   
Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν, δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, προσφορά οι 
παρακάτω αναφερόµενες εταιρείες: 
α)η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 
900/12-01-2017 
β) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ», του οποίου η προσφορά έλαβε αριθ. 
πρωτ.: 901/12-01-2017 & 
γ) η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)» της οποίας η 
προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 902/12-01-2017   
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  
των φακέλων των προσφορών.  
 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, οι έξι(6)  κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη συνέχεια προχώρησαν στην 
αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς» των  έξι(6) συµµετεχόντων εταιρειών , και µε τη σειρά που 
κατεγράφησαν παραπάνω, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «τεχνική Προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την  αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και 
αναλυτικότερα :  
  α) Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς 
της εταιρείας µε την επωνυµία «Spartan Partners γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ήταν πλήρη και σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την 
επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» 

β)  Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «Συστεγασµένα Φαρµακεία «ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» ήταν σύµφωνα µε την αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την 
επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017», και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος πρακτικού. Σηµειώνεται   το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είχαν υποβληθεί 
σε ένα αντίγραφο και όχι σε δύο όπως προέβλεπε η διακήρυξη. Επιπλέον δεν προσκοµίστηκε πιστοποιητικό 
του οικείου επιµελητηρίου αλλά το καταστατικό της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «Συστεγασµένα 
Φαρµακεία «ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» που προκύπτει  το ειδικό είδος 
των εργασιών το οποίο συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών καθώς το πιστοποιητικό από το 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο του Υπουργείου Εµπορίας και Ανάπτυξης  εφόσον τα φαρµακεία δεν έχουν την 
υποχρέωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριό τους. 
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γ)  Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε την, υπ΄ αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017». 

δ)  Τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν σύµφωνα µε την, 
υπ΄αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το 
έτος 2017». Σηµειώνεται   το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής είχαν υποβληθεί σε ένα αντίγραφο 
και όχι σε δύο όπως προέβλεπε η διακήρυξη.  Επιπλέον  στο Τ.Ε.Υ.∆. λανθασµένα είχε σηµειώσει  ότι δεν 
είναι εγγεγραµµένη στο οικείο επιµελητήριο, ενώ στα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής είχε προσκοµισθεί η 
βεβαίωση του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς ,από την οποία και εµφαίνεται η εγγραφή της σε αυτό, 

ε)  τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ» ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017». 

στ)  τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης 
προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)» ήταν 
πλήρη και σύµφωνα µε την, αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017».  
 Στη συνέχεια η Επιτροπή, και αφού προηγουµένως οµόφωνα χαρακτήρισε ως επουσιώδεις τις 
παραλείψεις που διεπίστωσε στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών µε την 
επωνυµία «ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» & «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» ,και συγκεκριµένα την µη υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής σε αντίγραφα, ενώ η σηµείωση 
στο Τ.Ε.Υ.∆. της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» την µη εγγραφή της στο 
οικείο επιµελητήριο χαρακτηρίστηκε ως πρόδηλο λάθος εφόσον προσκοµίστηκε η βεβαίωση εγγραφής της 
στο οικείο επιµελητήριο. 
Κατόπιν των ανωτέρω έγιναν αποδεκτοί το σύνολο των συµµετεχόντων και στην συνέχεια  
προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής προσφοράς όλων των παραπάνω 
αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και  διαπίστωσε τα κάτωθι : 
 α) Τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Spartan Partners γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»  και 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)» ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε την αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017» εφόσον προσκοµίστηκαν για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  των εργοστασίων παραγωγής και έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση 
µε κωδικό αριθµό έγκρισης ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού (ISO).   
 β) Τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ», επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5 
της υπ΄αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξης, δεν περιλαµβανόταν πιστοποιητικά των εργοστασίων 
παραγωγής των υπό προµήθεια ειδών, για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών, πλην ενός  
συµπληρωµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης  ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις ζητούµενες,  από την 
αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) τεχνικές προδιαγραφές χωρίς όµως να υπάρχει 
οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό που να τεκµηριώνει τα ανωτέρω αναφερόµενα. 
 γ)Τα  δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ήταν σύµφωνα µε την αριθ.  1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη (άρθρο 5) για την επιλογή 
αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017», εφόσον προσκοµίστηκαν για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  των εργοστασίων παραγωγής και έχουν 
εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της 
ποιότητας αυτού (ISO),  πλην όµως τα  πιστοποιητικά των εργοστασίων παραγωγής των υπό προµήθεια 
ειδών, για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών, δεν ήταν επικυρωµένα  από δικηγόρο, σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 εφόσον θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα. 
 δ) τα δικαιολογητικά του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» , και επί ποινή αποκλεισµού 
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σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ΄αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξης, δεν περιλαµβανόταν 
πιστοποιητικά των εργοστασίων παραγωγής των υπό προµήθεια ειδών, για τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτών, πλην ενός  απλού  εντύπου που ανέφερε τα προσφερόµενα είδη  χωρίς όµως να υπάρχει 
οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό ή αναφορά που να τεκµηριώνει ότι τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις 
αιτούµενες προδιαγραφές. 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή  αποφάσισε οµοφώνως όπως: 

1ον) Αποκλειστούν από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (αποσφράγιση  υποφακέλου 
«οικονοµική Προσφορά», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω) η εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» και η  εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ» εφόσον δεν προσκοµίστηκαν τα απαραίτητα έγγραφα – 
δικαιολογητικά  στην τεχνική προσφορά τους , επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 
υπ΄αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξης 

 2ον) την διακοπή της παρούσης συνεδρίασης και την έγγραφη πρόσκληση προς τις δύο εταιρείας  
µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» & την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 2 του νόµου 4412/2016 ( συµπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών 
και δικαιολογητικών) , εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά(7) ηµερών προκειµένου να  συµπληρωθεί η 
πληµµελής σήµανση των συγκεκριµένων εγγράφων  , και να προσκοµίσουν επικυρωµένα αντίγραφα από 
δικηγόρο , τα  περιληφθέντα στον υποφάκελο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της προσφοράς τους, 
πιστοποιητικά των εργοστασίων παραγωγής των υπό προµήθεια ειδών, για τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5) για την επιλογή 
αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017». 

και την συνέχιση αυτής (αποσφράγιση υποφακέλου «οικονοµική Προσφορά») για τις εταιρείες µε 
την επωνυµία «Spartan Partners γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»  
& την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)»   και τις εταιρείες 
µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» & την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.»,   εφόσον προσκοµίσουν τα αιτούµενα σύµφωνα µε τις έγγραφες πρόσκλησεις της επιτροπής.   

Κατόπιν των  υπ΄αριθ. πρωτ.  914/13-01-2017  και   915/13-01-2017    έγγραφων προσκλήσεων 
της επιτροπής για την συµπλήρωσης των πληµµελειών σήµανσης  των αιτούµενων εγγράφων από τις 
εταιρείες µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» & την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντιστοίχως, και  σύµφωνα µε τα υπ΄ αριθ. πρωτ1051/16-01-2017 και  υπ΄αριθ. πρωτ. 
1009/13-01-2017 έγγραφες απαντήσεις τους αντιστοίχως,  η επιτροπή προέβη στον ορισµό νέας 
ηµεροµηνίας για την συνέχιση της διακοπείσας  ανοικτής συνεδρίασης  την 18η Ιανουαρίου 2017 και ώρα  
10.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο ο Κέφαλος  και κοινοποίησε σε όλους τους συµµετέχοντες την υπ΄αριθ. 
πρωτ 1148/16-01-2017 έγγραφη πρόσκληση.       
 Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε την 18η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. , σε συνέχεια της από 
13/01/2017 διακοπείσας συνεδρίασής της, κατόπιν της αριθ. 1320/17-01-2017 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου της, προκειµένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω 
διαγωνισµού, 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής, παρουσία ενός εκ των παραπάνω  αναφεροµένων 
οικονοµικών φορέων που κατέθεσαν προσφορά και αναλυτικά της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» µέσω της νοµίµου εκπροσώπου της, έθεσε υπόψη των µελών της τα 
εξής: 
 α)την αριθ. 914/13-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»   για την προσκόµιση, επικυρωµένων από 
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δικηγόρο των εγγράφων(πιστοποιητικών) του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς(τεχνικές προδιαγραφές) 
που είχε αποστείλει για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τους όρους 
της αριθ. 1198/44088/28-12-2016 διακήρυξης(άρθρο 9 , παρ. 1 & 2), προκειµένου να συνεχιστεί η 
διαδικασία αξιολόγησης της αριθ. 720/11-01-2017, κατατεθείσας προσφοράς της, 
 β) την αριθ. 915/13-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προσκόµιση, επικυρωµένων από δικηγόρο των 
εγγράφων(πιστοποιητικών) του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς(τεχνικές προδιαγραφές) που είχε 
αποστείλει για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 
1198/44088/28-12-2016 διακήρυξης(άρθρο 9 , παρ. 1 & 2), προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία 
αξιολόγησης της αριθ. 900/12-01-2017, κατατεθείσας προσφοράς της, 
 γ)την αριθ. 1148/16-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς όλους τους 
παραπάνω αναφεροµένους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές για τη συµµετοχή τους 
στον εν λόγω διαγωνισµό, 
 δ) την αριθ. 1009/13-01-2017 έγγραφη απάντηση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», προς την αριθ. 915/13-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής, 
 ε) την αριθ. 1051/16-01-2017 έγγραφη απάντηση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ 
Κ.ΝΑΣΤΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  , προς την αριθ. 914/13-01-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους  της αριθ. 
1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξης για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 
2017», έκρινε ότι 1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Spartan Partners γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και 2) ο 
φάκελος  των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 3) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια 
ειδών, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»  και 4) ο φάκελος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. 
DELI FOODS E.E.)»  είναι πλήρεις και οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του εν λόγω 
διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και των τεσσάρων (4) παραπάνω 
αναφεροµένων συµµετεχόντων, 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα 
του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και των τεσσάρων (4) παραπάνω αναφεροµένων 
συµµετεχόντων και µε τη σειρά που αυτές κατέθεσαν την προσφορά τους στον εν λόγω διαγωνισµό , και 
διεπίστωσε  τα κάτωθι: 
 α) η εταιρεία µε την επωνυµία «Spartan Partners γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» προσέφερε το ποσό των 38.515,97€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 9.870,93€ και  ποσοστό 
έκπτωσης  20,40% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 β) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προσέφερε το ποσό των 
42.223,09€(xωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 6.163,81€ και  ποσοστό έκπτωσης  12,73% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας : 
α)υπήρχε λανθασµένη αναγραφή των συνόλων  σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ µε βάση την τιµή µονάδας που είχε 
προσφέρει η εταιρεία για τα αριθ.1,2,5,6,7& 11 ζητούµενα είδη β) υπήρχε λανθασµένη αναγραφή της συνολικής 
προσφοράς  σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και γ) υπήρχε λανθασµένη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού 
έκπτωσης επί της τιµής του ενδεικτικού προϋπολογισµού, και η οικονοµική της προσφορά απορρίφθηκε εφόσον 
δεν ήταν δυνατό να εξαχθεί το συνολικό ύψος της οικονοµικής της προσφοράς. 
 γ) η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε το ποσό των 
42.838,71€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 5.548,19€ και ποσοστό έκπτωσης  11,47% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της Μελέτης. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας 
υπήρχε λανθασµένη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης επί της τιµής του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, ήτοι αναγραφή ποσοστού έκπτωσης  12,00%  αντί του ορθού(βάσει της συνολικής 
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ) 11,47%, όµως η πληµµέλεια αυτή κρίθηκε ως επουσιώδης εφόσον συναγόταν εµφανώς 
από το συνολικό ποσό της προσφοράς της. 
 δ) η εταιρεία µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε. (δ.τ. DELI FOODS E.E.)» προσέφερε 
το ποσό των 36.712,11€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση 11.674,79€ και ποσοστό έκπτωσης 24,127% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 
 Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 1198/44088/28-
12-2016 διακήρυξης και την αριθ. 28/2016  Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, απέρριψε την 
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οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τους λόγους 
που αναφέρθηκαν, έκρινε ως επουσιώδεις τις πληµµέλειες   της «Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω και  ως εκ τούτου 
έκανε αποδεκτές  τις τρείς (3)οικονοµικές προσφορές, 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α) την  αριθ.  1198/44088/28-12-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισµού για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, 
 β)την µε αριθ. πρωτ. 423/09-01-2017 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Spartan Partners 
γενική Εµπορική-Εισαγωγική και αντιπροσωπειών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», 
 γ) την µε αριθ. πρωτ. 900/12-01-2017 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
 δ) την µε αριθ. πρωτ. 902/12-01-2017 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 
ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», 
 ε) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 στ) Την  µε αριθµ. 414/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 28/2016 Μελέτη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», & την υπ΄αριθ. 338/2016 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε 
την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού 
 η)Την µε αριθµ. 28/2016 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», που συντάχθηκε την  ∆/νση Οικονοµικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς), 
 θ) Την µε  αριθµ. 44093/28-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,που 
δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
 ι) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για το έτος 2017», για την εύρυθµη και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆.Γ.Α., 
 ια) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 28/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη  χαµηλές τιµές, ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη 
δυνατή συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία και το υψηλότερο δυνατό ποσοστό έκπτωσης, 
 ιβ) το  γεγονός  ότι η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να 
επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
                                                                         ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 
1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον Προµηθευτή µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ 
ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 24,127% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης,ήτοι 11.674,79€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 45.523,016 € 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

  

β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ______________ 
 
γ)ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ(αναπληρούσα 
το τελούν εν αδεία Τακτικό µέλος Κο 
Θεόδ. Μαντζουράτο, στη  συνεδρίαση 
της 18ης Ιανουαρίου 
2017)____________________ 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει :  α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 
β) Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς,   τον Προµηθευτή µε 
την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 
24,127% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 11.674,79€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
45.523,016 € 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   414 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 338/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  913/13-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 913/13-01-2017  Πρακτικό  του Συνοπτικού  διαγωνισµού  
, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για 
το έτος 2017συνολικού  προϋπολογισµού 59.999,76 € (Πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
2. Ανακηρύσσει  ως προσωρινό    ανάδοχο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην αριθ. 1198/44088/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον Προµηθευτή µε την 
επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», η οποία προσέφερε έκπτωση 
24,127% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 11.674,79€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
45.523,016 €. 
3. H  παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους   συµµετέχοντες. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί την προσωρινά  ανάδοχο εταιρεία  µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.(δ.τ. DELI FOODS E.E.)», να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο, τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα 
αποσφραγιστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 
του Ν. 4412/2016 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
      Σοφία Γαρµπή   
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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