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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  31ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  12η  Οκτωβρίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  12 η  Οκτωβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Παρασκευή       και 
ώρα 12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  26966/ 5-10-2018 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  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                                                                                                    ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                        
2. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                               
3.  Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                         Kωνσταντάκης Άγγελος                                                                                        
4.  Νικόλαος Γκισγκίνης 
5. Κουρκουµέλης Ηλίας   
6.Παπαναστασάτος Γεράσιµος (ΠΑΡΩΝ από την 291 έως και την 294/2018) 
 Οι κ.κ. Παπαδάτος Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος ευρίσκονται στην Αθήνα και είναι 
δικαιολογηµένα Απόντες.    
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    283 / 2018                                                               Α∆Α: Ω111ΧΩΕ5-7ΤΟ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
                                                                  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  
εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και 
αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του    παρακάτω θέµατος     εκτός 
ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
1. Έγκριση της 656/11-10-2058 απόφασης ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  
πυρκαγιές   από 10-10-2018) . 
2.Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  Υπόλογου Υπαλλήλου για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
3. Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου  για την κατασκευή του έργου « Προµήθεια και 
εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών µπροστά από το δικαστήριο στο Αργοστόλι.»  
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστούν      τα θέµατα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  και να εισαχθούν       προς συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
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και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  τα παρακάτω θέµατα    εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση και λήψη 
απόφασης .   
1. Έγκριση της 656/11-10-2058 απόφασης ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   από 10-10-2018) . 
2.Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής  Υπόλογου Υπαλλήλου για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
3. Κατακύρωση σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου  για την κατασκευή του έργου « Προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 
φωτιστικών µπροστά από το δικαστήριο στο Αργοστόλι.»  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  284  / 2018 Α∆Α: 7ΤΦΠΩΕ5-ΗΟΝ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της   656/11-10-2018   απόφασης   ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   από τις 10-
10-2018 .                                                                    
                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊσταµένο της 
∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο ο οποίος εισηγούµενος   το  1o θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης : 
«Έγκριση της   656/11-10-2018   απόφασης   ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   από τις 10-10-2018 .» (όπως 
εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 283/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω111ΧΩΕ5-7ΤΟ)  
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  27559/11-10-2018 Εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:   

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι,  11-10-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.: 27559 
 
Ειδ. Πρωτ.: 786 

 

  
ΠΡΟΣ: 

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

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Σ.Βασιλάτου 
2671362612 
2671362660 
matoula_basila@yahoo.gr 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 10 Οκτωβριου 2018   

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016. 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου. 

4. To αριθ. πρωτ. 218936/9-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα αριθ. πρωτ. 7373/9-10-2018, 7374/9-10-2018 
έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορούν το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

5. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 

πυρκαγιές τις 10-10-2018 στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµός Σκάλα) 
7. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 

κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
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Κεφαλλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2018 ως 31/12/2018 
8. Την αριθ. πρωτ. 40953/22-12-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του 

∆ήµου      
  

    
Σας ενηµερώνουµε ότι ξέσπασε δασική πυρκαγιά, τις απογευµατινές ώρες την 10-10-2018 στη Σκαλα της ∆.Ε. Ελειου 

Προννων. Απαιτήθηκε να γίνει επείγουσα µίσθωση ιδιωτικού µηχανήµατος έργου κατόπιν αιτήµατος για συνδροµή της 
Πυροσβεστικης Υπηρεσιας Αργοστολιου προς την Υπηρεσίας µας, προκειµένου να γίνει διάνοιξη δρόµου 
προσπελασιµότητας στο µέτωπο της πυρκαγιάς. 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  µε την µίσθωση ιδιωτικού µηχανήµατος έργου, συνέδραµε στο έργο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών για όσο χρόνο απαιτήθηκε. 

 
       Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  µε την αριθ. 
656/27531/11-10-2018 απόφαση ∆ηµάρχου η απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων σε έναν (1) ανάδοχο και συγκεκριµένα: 

 
Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων , Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΣΠΑΘΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ &Ι ΥΙΟΙ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 998593958 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στη ΣΚΑΛΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 5 175,00 

    Σύνολο: 175,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 42,00 

    Συνολική ∆απάνη: 217,00 

 
 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, γίνεται από την ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκαν από την 10η Οκτωβρίου 2018 όπως 
αναφέρονται στην αριθ. πρωτ. 656/27531/11-10-2018  απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   
 
                                                                           
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
 
Στην συνέχεια θέτει προς έγκριση κατά σειρά τις 656/11-10-2018  απόφαση του ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αργοστόλι  11-10-2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                                              Αριθµ. Πρωτ.:  27531 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                                    Αριθµ. Απόφασης: 656 
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ     

  
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 10 Οκτωβρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
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Έχοντας λάβει υπόψη: 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
13. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 

περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 
14. To αριθ. πρωτ. 218936/9-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα αριθ. πρωτ. 7373/9-10-2018, 7374/9-10-2018 
έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορούν το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

15. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
16. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 

πυρκαγιές τις 10-10-2018 στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµός Σκάλα) 
17. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την 

κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

18. Την αριθ. πρωτ. 40953/22-12-2017 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
19. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
20. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου       
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων , Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΣΠΑΘΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ &Ι ΥΙΟΙ ΟΕ, Α.Φ.Μ. 998593958 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στη ΣΚΑΛΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 
 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 5 175,00 

    Σύνολο: 175,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 42,00 

    Συνολική ∆απάνη: 217,00 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια 
υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
 
                        
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                                                  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της  παραπάνω απόφασης  του ∆ηµάρχου για απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τις δασικές πυρκαγιές από τις 10  
Οκτωβρίου 2018 .   

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

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

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

3) την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5)   ττην   656/2018 απόφαση  του ∆ηµάρχου .    
6) το µε αριθµ. πρωτ.   27559 / 11-10-2018  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
Την εισήγηση της Προέδρου:  
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                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
2.  Εγκρίνει στο σύνολό της    656/2018 απόφαση     ∆ηµάρχου που εκδόθηκαν       για την   απευθείας ανάθεση µίσθωσης 
ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   
από  10 -10 -2018». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     285   / 2018                                                 Α∆Α: ΨΛΓΑΩΕ5-ΓΧ8 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 2ο θέµα  εκτός 
ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» όπως 
εγκρίθηκε η συζήτησή του µε την 283/2018 απόφαση Α∆Α: Ω111ΧΩΕ5-7ΤΟ )     έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθµ. 
πρωτ. 27541/11-10-2018   εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 400,00 € 
στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  Παναγή Καραβιώτη      για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  των οχηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς     και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 400,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Παναγή Καραβιώτη   )             20.6323 ( 755/2018  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 27326/9-10- 2018   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού 
Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την  755/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ.  319/2018 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι 
µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν 
της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν 
ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν 
δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί 
ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς 
εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων 
υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν 
του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή 
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παναγή 
Καραβιώτη   ποσού 400,00  € από τον Κ.Α 20.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  των οχηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
   Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 

                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το  319/2018 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  755/2018  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Παναγή Καραβιώτη     συνολικού  
ποσού  400,00  € από τον Κ.Α 20.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2018. 
        
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  286  / 2018                                                                         Α∆Α: ΨΒ∆5ΩΕ5-ΖΨΒ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των  626-628-629-630 &637/2018  αποφάσεις  ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   
από 26-09-2018 . 
                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο  
της ∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο ο οποίος εισηγούµενος   το  15 o θέµα    ηµερήσιας διάταξης : 
«Έγκριση των  626-628-629-630 &637/2018  αποφάσεις  ∆ηµάρχου (απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   από 26-09-2018», 
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  26401/1-10-2018 Εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:   

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι,  1-10-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.: 26401 
 
Ειδ. Πρωτ.: 730 

 

  
ΠΡΟΣ: 

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

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Ε. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
loykeri@kefallonia.gov.gr 

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

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από τις δασικές πυρκαγιές από τις 26 Σεπτεµβρίου 2018    
     

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016. 
3. Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας ∆ασικών 

Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης».   
4. Την αριθ. 357/16140/90-04-2015 (Α∆Α: ΩΣΞ7ΩΕ5-ΛΗ∆) απόφασή µας µε την οποία εγκρίνονται το Γενικό Σχέδιο 

Ενεργειών Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 2η έκδοση και το Ειδικό Σχέδιο Ενεργειών 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 1η έκδοση  

5. Το αριθ. 2934/06-05-2015 (Α∆Α:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε 
θέµα: “Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από 
εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών” 

6. Την αριθ. 594/24105/7-9-2018 (Α∆Α: 7ΣΚΑΩΕ5-ΝΚΧ) απόφαση µας µε την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο 
∆ράσης για την οργανωµένη  αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη 
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καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως µέχρι σήµερα έχει εγκριθεί και ισχύει και 
στο οποίο αναφέρεται ότι ο ∆ήµαρχος δια της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κινητοποιεί προληπτικά τα µέσα 
µεταφοράς στην περίπτωση που υπάρχει εκτίµηση αυξηµένης πιθανότητας εφαρµογής του σχεδίου Ο.Α.Π, µετά 
από προφορική εισήγηση του επικεφαλής αξιωµατικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

7. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου. 

8. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 
ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

9. Το αριθ. πρωτ. 6734/25-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. που αφορά τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου 
Πυρκαγιάς για την Τέταρτη 26-9-2018 για την περιοχή ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Κίνδυνο Πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) το οποίο κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 205269/25-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

10. Το αριθ. πρωτ. 6856/27-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινοµένων της ΕΜΥ από 27-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 208030/27-9-2018 
έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

11. Το αριθ. πρωτ. 4942Φ.702.15/25-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά 
ενδυνάµωση δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 26-9-2018 

12. Το αριθ. πρωτ. 4954Φ.702.15/26-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά 
ενδυνάµωση δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 27-9-2018  

13. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
14. Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ράπτη Ιωάννη, ∆ιοικητής 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου για την προληπτική κινητοποίηση των µέσων µεταφοράς στην απειλούµενη 
περιοχή, ώστε στην συνέχεια αν απαιτηθεί να γίνει Ο.Α.Π. να δύναται να αποµακρυνθούν γρηγορότερα οι πολίτες 
από την περιοχή του οικισµού Κάτω Κατελειού ∆.Ε. Ελειού Πρόννων εξ αιτίας επικίνδυνης εξελισσόµενης δασικής 
πυρκαγιάς 

15. Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ράπτη Ιωάννη, ∆ιοικητής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου για την προληπτική κινητοποίηση των µέσων µεταφοράς στην απειλούµενη 
περιοχή, ώστε στην συνέχεια αν απαιτηθεί να γίνει Ο.Α.Π. να δύναται να αποµακρυνθούν γρηγορότερα οι πολίτες 
από την περιοχή του οικισµού Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου εξ αιτίας επικίνδυνης εξελισσόµενης δασικής πυρκαγιάς 

16. Το γεγονός ότι τα µέσα µεταφοράς του ∆ήµου δεν επαρκούσαν για αυτή την δράση ΟΑΠ λόγω του πλήθους των 
ατόµων που πιθανόν θα χρειαστεί να µεταφερθούν και εποµένως απαιτείται άµεσα να γίνει µίσθωση λεωφορείων 
του ΚΤΕΛ, τουριστικών λεωφορείων και ταξί 

17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 
πυρκαγιές τις 26-9-2018 στην ∆.Ε. Παλικής (οικισµός Μιχαλιτσάτα), ∆.Ε. Αργοστολίου (οικισµός Ζόλα) και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

18. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 
πυρκαγιές τις 27-9-2018 στην ∆.Ε. Παλικής (οικισµός Χαβριάτα) και στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµοί Ρατζακλί, 
Κρεµµύδι, Κατελειός, Κάτω Κατελειός, Μαρκόπουλο, Πάστρα) και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

19. Το γεγονός ότι τα διαθέσιµα ίδια µέσα δεν επαρκούσαν 
20. Το γεγονός ότι υπήρχε διασπορά δυνάµεων λόγω πολλών εστιών πυρκαγιάς σε όλη την Κεφαλονιά την ίδια χρονική 

περίοδο και τα µέσα ιδιοκτήτων (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου – µέσων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην παραπάνω πρόσκληση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς ή δεν επαρκούσαν ή ήταν στην 
διάθεση άλλων συναρµόδιων φορέων  

21. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων  για 
την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς για το χρονικό  διάστηµα από 1/1/2018 ως 31/12/2018 

22. Την αριθ. πρωτ. 26169/27-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την 
κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

23. Την αριθ. πρωτ. 26083/27-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την 
κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

24. Τις αριθ. πρωτ. 41430/28-12-2017, 41065/22-12-2017, 41429/28-12-2017, 40309/18-12-2017, 41436/28-12-2017 
οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

25. Τις αριθ. πρωτ. 41173/27-12-2017, 41429/28-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

26. Την αριθ. πρωτ. 26084/27-9-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων     
27. Την αριθ. πρωτ. 26170/27-9-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων     
28. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
29. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’ είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του 

∆ήµου      
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Σας ενηµερώνουµε ότι, ξέσπασαν δασικές πυρκαγιές, τις πρωινές ώρες την 26 Σεπτεµβρίου 2018 στον οικισµό Μιχαλιτσάτα 
∆.Ε. Παλικής, τις απογευµατινές ώρες την 26 Σεπτεµβρίου 2018 στον οικισµό Ζόλα ∆.Ε. Αργοστολίου, τις πρωινές ώρες την 
27 Σεπτεµβρίου 2018 στον οικισµό Χαβριάτα ∆.Ε. Παλικής, τις πρωινές ώρες 27 Σεπτεµβρίου 2018 στους οικισµούς 
Ρατζακλί, Κρεµµύδι, Κατελειός, Κάτω Κατελειός, Μαρκόπουλο, Πάστρα ∆.Ε. Ελειού Πρόννων. Απαιτήθηκε να γίνει επείγουσα 
µίσθωση υδροφόρων οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και µέσων µεταφοράς κατόπιν αιτήµατος για συνδροµή στην 
κατάσβεση των πυρκαγιών και προληπτικής οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Αργοστολίου, προς την Υπηρεσία µας. 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε την µίσθωση ιδιωτικών υδροφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου συνέδραµε στο έργο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών για όσο χρόνο απαιτήθηκε. Επίσης µίσθωσε προληπτικά 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ αν απαιτούντο να γίνει οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών από τους οικισµούς που κινδύνευαν από τα 
ανεξέλεγκτα µέτωπα. 
 
Α. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την 
αριθµ.626/26025/26-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η απευθείας ανάθεση 
 

1. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο 
παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 14 560,00 

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

h 5,00 14 70,00 

    Σύνολο: 630,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 151,20 

    Συνολική ∆απάνη: 781,20 

 
2. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn µε 35€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή 

αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 059749248 
∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΣΟΥΛΛΑΡΟΥΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 
6tn µέχρι και 11tn 

h 35,00 6,5 227,50 

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

h 5,00 6,5 32,50 

    Σύνολο: 260,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 62,40 

    Συνολική ∆απάνη: 322,40 

 
3. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο 

παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 9 360,00 

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

h 5,00 9 45,00 

    Σύνολο: 405,00 
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    Φ. Π. Α. (24 %): 97,20 

    Συνολική ∆απάνη: 502,20 

 
4. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn µε 35€/h και Βυτίο 

παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
Α.Φ.Μ. 059749248 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΣΟΥΛΛΑΡΟΥΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 
6tn µέχρι και 11tn 

h 35,00 16 560,00 

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

h 5,00 16 80,00 

    Σύνολο: 640,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 153,60 

    Συνολική ∆απάνη: 793,60 

 
5. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας Κ. 

ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ, Α.Φ.Μ. 0800657313 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 3 105,00 

    Σύνολο: 105,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 25,20 

    Συνολική ∆απάνη: 130,20 

 
6. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 4,5 157,50 

    Σύνολο: 157,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 37,80 

    Συνολική ∆απάνη: 195,30 

 
7. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 32€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 042946817 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 
100ΗΡ 

h 32,00 4 128,00 

    Σύνολο: 128,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 30,72 

    Συνολική ∆απάνη: 158,72 

 
Β. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την 
αριθµ.630/26097/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η απευθείας ανάθεση 
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1. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο 

παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 9 360,00 

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

h 5,00 9 45,00 

    Σύνολο: 405,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 97,20 

    Συνολική ∆απάνη: 502,20 

 
2. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας 

ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 0132432389 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 19 665,00 

    Σύνολο: 665,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 159,60 

    Συνολική ∆απάνη: 824,60 

 
 

Γ. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την 
αριθµ.637/26298/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η απευθείας ανάθεση 

 
1. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn µε 45€/h και Βυτίο 

παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Π. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 
ΑΒΕΤΕ, Α.Φ.Μ. 094291634 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 45,00 12 540,00 

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

h 5,00 12 60,00 

    Σύνολο: 600,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 144,00 

    Συνολική ∆απάνη: 744,00 

 
 

∆. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την αριθ. 
628/26095/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η απευθείας ανάθεση 
 

1. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Τριών (3) λεωφορείων µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών, ιδιοκτησίας 
ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.,  Α.Φ.Μ. 097027078 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 

h 40,00 3 120,00 
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50 επιβατών 

2 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 3 120,00 

3 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 3 120,00 

    Σύνολο: 360,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 86,40 

    Συνολική ∆απάνη: 446,40 

 
Ε. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε την 
αριθµ.629/26096/27-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η απευθείας ανάθεση 

 
1. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, ∆υο (2) λεωφορείων µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών, ιδιοκτησίας 

ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.,  Α.Φ.Μ. 097027078 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 7 280,00 

2 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 7 280,00 

    Σύνολο: 560,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 134,40 

    Συνολική ∆απάνη: 694,40 

 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, γίνεται από την ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, 
που προξένησαν στον ∆ήµο µας, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκαν από την 26η Σεπτεµβρίου 2018, όπως αναφέρονται 
στις αριθ. πρωτ. 626/26025/26-9-2018, 630/26097/27-9-2018, 637/26298/27-9-2018, 628/26095/27-9-2018, 629/26096/27-9-
2018 αποφάσεις ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.                                                                        
                                                                           
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
 
Στην συνέχεια θέτει προς έγκριση κατά σειρά τις 626-628-629-630 και 637/2018 αποφάσεις του ∆ηµάρχου οι οποίες 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
 
 
 
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αργοστόλι  26 Σεπτεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                             Αριθµ. Πρωτ.:  26025 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                              Αριθµ. Απόφασης: 626 
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
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CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 26 Σεπτεµβρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

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

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
22. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
23. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 

περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 
24. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 

ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.  

25. Το αριθ. πρωτ. 4942Φ.702.15/25-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά ενδυνάµωση 
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 26-9-2018 

26. Το αριθ. πρωτ. 6734/25-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. που αφορά τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 
για την Τέταρτη 26-9-2018 για την περιοχή ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Κίνδυνο Πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) το οποίο κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 205269/25-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

27. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
28. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 

πυρκαγιές τις 26-9-2018 στην ∆.Ε. Παλικής (οικισµός Μιχαλιτσατα), ∆.Ε. Αργοστολίου (οικισµός Ζόλα) και για όσο 
χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

29. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση 
µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

30. Τις αριθ. πρωτ. 41430/28-12-2017, 41065/22-12-2017, 41429/28-12-2017, 40309/18-12-2017, 41436/28-12-2017 
οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
 
1. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή 
αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 
∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 14 560,00 

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

h 5,00 14 70,00 

    Σύνολο: 630,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 151,20 

    Συνολική ∆απάνη: 781,20 

 
2. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn µε 35€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή 
αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 059749248 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΣΟΥΛΛΑΡΟΥΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 

h 35,00 6,5 227,50 
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6tn µέχρι και 11tn 

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

h 5,00 6,5 32,50 

    Σύνολο: 260,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 62,40 

    Συνολική ∆απάνη: 322,40 

 
  

    

 
3. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο 
παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 
057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 9 360,00 

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

h 5,00 9 45,00 

    Σύνολο: 405,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 97,20 

    Συνολική ∆απάνη: 502,20 

 
4. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn µε 35€/h και Βυτίο 
παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 
059749248 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΣΟΥΛΛΑΡΟΥΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 
6tn µέχρι και 11tn 

h 35,00 16 560,00 

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

h 5,00 16 80,00 

    Σύνολο: 640,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 153,60 

    Συνολική ∆απάνη: 793,60 

 
5. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας Κ. 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ, Α.Φ.Μ. 0800657313 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 3 105,00 

    Σύνολο: 105,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 25,20 

    Συνολική ∆απάνη: 130,20 
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6. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ  

h 35,00 4,5 157,50 

    Σύνολο: 157,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 37,80 

    Συνολική ∆απάνη: 195,30 

 
7. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 32€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 042946817 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 
100ΗΡ 

h 32,00 4 128,00 

    Σύνολο: 128,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 30,72 

    Συνολική ∆απάνη: 158,72 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια 
υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                                                  
 
  
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αργοστόλι  27 Σεπτεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                                                        Αριθµ. Πρωτ : -26095- 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                                          Αριθµ. Απόφασης:  -628-    
∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας        
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο “Ξενία”  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
e-mail: prostasia@kefallonia.gov.gr 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

(για προληπτική µίσθωση µέσων µεταφοράς προκειµένου να υλοποιηθεί η δράση της Οργανωµένης Αποµάκρυνσης 
Πολιτών) 

Ο  ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 3013/02 «Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ102, Α΄) 
3. Την αριθ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 B’ / 10-04-2003) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης µε θέµα: Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη 
«Ξενοκράτης».  

4. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 
περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

5. Το αριθ. πρωτ. 67354/25-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. που αφορά τον Ηµερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 
για την Τέταρτη 26-9-2018 για την περιοχή ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Κίνδυνο Πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 4) το οποίο κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 205269/25-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 
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6. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 
ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

7. Το αριθ. πρωτ. 4942Φ.702.15/25-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά ενδυνάµωση 
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 26-9-2018 

8. Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδιου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας ∆ασικών 
Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης».   

9. Την αριθ 357/16140/90-04-2015 (Α∆Α: ΩΣΞ7ΩΕ5-ΛΗ∆) απόφασή µας µε την οποία εγκρίνονται το Γενικό Σχέδιο 
Ενεργειών Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 2η έκδοση και το Ειδικό Σχέδιο Ενεργειών 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 1η έκδοση  

10. Το αριθ 2934/06-05-2015 (Α∆Α:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα: 
“Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή 
επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών”. 

11. Την αριθ. 594/24105/7-9-2018 (Α∆Α: 7ΣΚΑΩΕ5-ΝΚΧ) απόφαση µας µε την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο ∆ράσης 
για την οργανωµένη  αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ 
αιτίας δασικών πυρκαγιών, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως µέχρι σήµερα έχει εγκριθεί και ισχύει και στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο ∆ήµαρχος δια της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κινητοποιεί προληπτικά τα µέσα µεταφοράς στην 
περίπτωση που υπάρχει εκτίµηση αυξηµένης πιθανότητας εφαρµογής του σχεδίου Ο.Α.Π, µετά από προφορική 
εισήγηση του επικεφαλής αξιωµατικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

12. Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ράπτη Ιωάννη, ∆ιοικητής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου για την προληπτική κινητοποίηση των µέσων µεταφοράς στην απειλούµενη 
περιοχή, ώστε στην συνέχεια αν απαιτηθεί να γίνει Ο.Α.Π. να δύναται να αποµακρυνθούν γρηγορότερα οι πολίτες από 
την περιοχή του οικισµού Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου εξ αιτίας επικίνδυνης εξελισσόµενης δασικής πυρκαγιάς 

13. Το γεγονός ότι τα µέσα µεταφοράς του ∆ήµου δεν επαρκούν για αυτή την δράση λόγω του πλήθους των ατόµων που 
πιθανόν θα χρειαστεί να µεταφερθούν και εποµένως απαιτείται άµεσα να γίνει µίσθωση λεωφορείων του ΚΤΕΛ, 
τουριστικών λεωφορείων και ταξί 

14. Την αριθ. πρωτ. 26083/27-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση 
µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

15. Την αριθ. πρωτ. 26084/27-9-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
προληπτικά την µίσθωση: 
 
Στην ∆.Ε. Αργοστολίου, Τριών (3) λεωφορείων µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών, ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.,  Α.Φ.Μ. 097027078 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 3 120,00 

2 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 3 120,00 

3 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 3 120,00 

    Σύνολο: 360,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 86,40 

    Συνολική ∆απάνη: 446,40 

 
Όλα τα ανωτέρω οχήµατα µεταφοράς θα σταθµεύσουν στην Θέση: Κεντρική Πλατεία Ζόλων προκειµένου αν απαιτηθεί να 
δύναται άµεσα να υλοποιηθεί η δράση της οργανωµένης  αποµάκρυνσης όλου του πληθυσµού που βρίσκεται στη περιοχή του 
οικισµού Ζόλων για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόµων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της 
πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.                                         
   
 
 
 
                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αργοστόλι  27 Σεπτεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                  Αριθµ. Πρωτ : -26096- 



 708 

∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                  Αριθµ. Απόφασης:  -629-    
∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο “Ξενία”  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362612 
Φαξ: 2671362660 
e-mail: prostasia@kefallonia.gov.gr 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

(για προληπτική µίσθωση µέσων µεταφοράς προκειµένου να υλοποιηθεί η δράση της Οργανωµένης Αποµάκρυνσης 
Πολιτών) 

Ο  ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς  
Έχοντας υπόψη: 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
17. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του Ν. 3013/02 «Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ102, Α΄) 
18. Την αριθ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 B’ / 10-04-2003) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης µε θέµα: Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη 
«Ξενοκράτης».  

19. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 
περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

20. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 
ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

21. Το αριθ. πρωτ. 4954Φ.702.15/26-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά ενδυνάµωση 
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 27-9-2018 

22. Το αριθ. πρωτ. 6856/27-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινοµένων της ΕΜΥ από 27-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 208030/27-9-2018 
έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

23. Το αριθ. 3515/28-6-2013 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας ∆ασικών 
Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης».   

24. Την αριθ 357/16140/90-04-2015 (Α∆Α: ΩΣΞ7ΩΕ5-ΛΗ∆) απόφασή µας µε την οποία εγκρίνονται το Γενικό Σχέδιο 
Ενεργειών Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 2η έκδοση και το Ειδικό Σχέδιο Ενεργειών 
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς – 1η έκδοση  

25. Το αριθ 2934/06-05-2015 (Α∆Α:6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε θέµα: 
“Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή 
επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών”. 

26. Την αριθ. 594/24105/7-9-2018 (Α∆Α: 7ΣΚΑΩΕ5-ΝΚΧ) απόφαση µας µε την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο ∆ράσης 
για την οργανωµένη  αποµάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ 
αιτίας δασικών πυρκαγιών, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως µέχρι σήµερα έχει εγκριθεί και ισχύει και στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο ∆ήµαρχος δια της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κινητοποιεί προληπτικά τα µέσα µεταφοράς στην 
περίπτωση που υπάρχει εκτίµηση αυξηµένης πιθανότητας εφαρµογής του σχεδίου Ο.Α.Π, µετά από προφορική 
εισήγηση του επικεφαλής αξιωµατικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

27. Την προφορική εισήγηση του Επικεφαλής Αξιωµατικού του Πυροσβεστικού Έργου κ. Ράπτη Ιωάννη, ∆ιοικητής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου για την προληπτική κινητοποίηση των µέσων µεταφοράς στην απειλούµενη 
περιοχή, ώστε στην συνέχεια αν απαιτηθεί να γίνει Ο.Α.Π. να δύναται να αποµακρυνθούν γρηγορότερα οι πολίτες από 
την περιοχή του οικισµού Κάτω Κατελειού ∆.Ε. Ελειού Πρόννων εξ αιτίας επικίνδυνης εξελισσόµενης δασικής πυρκαγιάς 

28. Το γεγονός ότι τα µέσα µεταφοράς του ∆ήµου δεν επαρκούν για αυτή την δράση λόγω του πλήθους των ατόµων που 
πιθανόν θα χρειαστεί να µεταφερθούν και εποµένως απαιτείται άµεσα να γίνει µίσθωση λεωφορείων του ΚΤΕΛ, 
τουριστικών λεωφορείων και ταξί 

29. Την αριθ. πρωτ. 26083/27-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση 
µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

30. Την αριθ. πρωτ. 26084/27-9-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
προληπτικά την µίσθωση: 
 
Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, ∆υο (2) λεωφορείων µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών, ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.,  Α.Φ.Μ. 097027078 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 

h 40,00 7 280,00 
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50 επιβατών 

2 41 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 
50 επιβατών 

h 40,00 7 280,00 

    Σύνολο: 560,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 134,40 

    Συνολική ∆απάνη: 694,40 

 
Όλα τα ανωτέρω οχήµατα µεταφοράς θα σταθµεύσουν στην Θέση: Παραλία Κάτω Κατελειού  προκειµένου αν απατηθεί να 
δύναται άµεσα να υλοποιηθεί η δράση της οργανωµένης  αποµάκρυνσης όλου του πληθυσµού που βρίσκεται στη περιοχή του 
οικισµού Κάτω Κατελειού  λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόµων που βρίσκονται σε αυτήν από την 
εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς.                                         
   
                                                                          
                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αργοστόλι  27 Σεπτεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                   Αριθµ. Πρωτ.:  -26097- 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                   Αριθµ. Απόφασης: -630- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
                                                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ     

  
CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 27 Σεπτεµβρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
34. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
35. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 

περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 
36. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 

ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

37. Το αριθ. πρωτ. 4954Φ.702.15/26-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά ενδυνάµωση 
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 27-9-2018 

38. Το αριθ. πρωτ. 6856/27-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινοµένων της ΕΜΥ από 27-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 208030/27-9-2018 
έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

39. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
40. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 

πυρκαγιές τις 26-9-2018 στην ∆.Ε. Παλικής (οικισµός Χαβριάτα) και στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµοί Ρατζακλί, 
Κρεµµύδι, Κατελειός, Κάτω Κατελειός, Μαρκόπουλο, Πάστρα) και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

41. Την αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση 
µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

42. Τις αριθ. πρωτ. 41173/27-12-2017, 41429/28-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

43. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
44. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου       
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                      
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
1. Στην ∆.Ε. Παλικής, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn µε 40€/h και Βυτίο παρελκόµενο ή 
αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 
∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 9 360,00 

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

h 5,00 9 45,00 

    Σύνολο: 405,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 97,20 

    Συνολική ∆απάνη: 502,20 

 
2. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας 
ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 0132432389 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ 
µέχρι και 100ΗΡ 

h 35,00 19 665,00 

    Σύνολο: 665,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 159,60 

    Συνολική ∆απάνη: 824,60 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια 
υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 

                    
      

 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  28 Σεπτεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  26298 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 637 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 2671362670 
Φαξ: 2671362660 
                                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ     

 
  

CPV  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 27 Σεπτεµβρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

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

46. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
47. Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. 

περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 
48. Το αριθ. πρωτ. 6711/24-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της 

ΕΜΥ από 24-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 204924/24-9-208 έγγραφο της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

49. Το αριθ. πρωτ. 4954Φ.702.15/26-9-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου που αφορά ενδυνάµωση 
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού για τις 27-9-2018 

50. Το αριθ. πρωτ. 6856/27-9-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π. που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινοµένων της ΕΜΥ από 27-9-2018 έως 30-9-2018 το οποίο  κοινοποιήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 208030/27-9-2018 
έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

51. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τις δασικές 
πυρκαγιές τις 26-9-2018 στην ∆.Ε. Παλικής (οικισµός Χαβριάτα) και στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµοί Ρατζακλί, 
Κρεµµύδι, Κατελειός, Κάτω Κατελειός, Μαρκόπουλο, Πάστρα) και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

52. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
53. Την αριθ. πρωτ. 26169/27-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση 

µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 

54. Την αριθ. πρωτ. 26170/27-9-2018 οικονοµική προσφορά ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
55. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
 
56. Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου       

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                      
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
1. Στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn µε 45€/h και Βυτίο 
παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn µε 5€/h, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ Π. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΒΕΤΕ, Α.Φ.Μ. 
094291634 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. Μέτρ.  

ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 45,00 12 540,00 

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

h 5,00 12 60,00 

    Σύνολο: 600,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 144,00 

    Συνολική ∆απάνη: 744,00 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια 
υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                                                                                          ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των παραπάνω αποφάσεων του ∆ηµάρχου για απευθείας ανάθεση  µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τις δασικές πυρκαγιές από τις 26 
Σεπτεµβρίου 2018 .   
 

                   Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

3) την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : 
ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5)   τις  626-628-629-630 και 637/2018 αποφάσεις του ∆ηµάρχου .    
6) το µε αριθµ. πρωτ.   26401 / 1-10-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει στο σύνολό τους τις   626-628-629-630 και 637/2018 αποφάσεις    ∆ηµάρχου που εκδόθηκαν       για την   
απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προξένησαν οι δασικές  πυρκαγιές   από 26-09-2018». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   287 / 2018                                                                                        Α∆Α: Ω38ΗΩΕ5-Μ1Ε 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή κληρονοµιάς Καλοµοίρας –Άννας Γεράκη. 
                                                                                                                                                
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης«Αποδοχή κληρονοµιάς 
Καλοµοίρας –Άννας Γεράκη.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  26137/27-09-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία   αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
  ∆υνάµει της από 11-11-2009 µυστικής διαθήκης η αποβιώσασα Καλοµοίρα –Άννα Γεράκη κατέλιπε µεταξύ άλλων στο ∆ήµο 
Αργοστολίου και ήδη ∆ήµο Κεφαλλονιάς ένα αγρόκτηµα εκτάσεως 8 στρεµµάτων στη θέση «Αλυκές» της πεδιάδας Κρανιάς, 
προκειµένου αυτό να διατεθεί σε Φιλανθρωπικό Ίδρυµα  που θα συσταθεί µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κων/νου και Ελένης 
Γεράκη» το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία και διαχείριση του ∆ήµου. Σύµφωνα µε τη βούληση της,  µε τα έσοδα από την 
εκµετάλλευση του αγροκτήµατος επιθυµούσε να ανεγερθεί εντός αυτού οίκηµα προκειµένου να φιλοξενεί µοναχικούς και 
κατάκοιτους.  Επίσης κατέλιπε αγροτεµάχιο στη θέση «Παράδεισος» πεδιάδας Κραναίας Αργοστολίου προκειµένου από αυτό 
να συντηρείται το προσωπικό του συσταθησοµένου Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος. Η εν λόγω διαθήκη δηµοσιεύθηκε στις 13-1-
2014 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ακολούθως µε την  από 15-10-2014 αγωγή τους ο Θρασύµβουλος Μαρκέτος και Γεώργιος 
Μαρκέτος, ανίψια της αποβιωσάσης, ζήτησαν να αναγνωρισθεί άκυρη και ανίσχυρη η ως άνω διαθήκη. Ο ∆ήµος µας µε 
σχετικό έγγραφο του ενηµέρωσε την ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών για την εκκρεµή δίκη οπότε και σύµφωνα µε σχετικές 
οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας  δεν προέβη σε αποδοχή κληρονοµιάς δεδοµένου ότι µε την έγερση της αγωγής είχε 
ανασταλεί η προθεσµία αποποίησης αυτής.  
 Επί της ως άνω αγωγής το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την µε αριθ. 715/2017 απόφαση του µε την 
οποία απέρριψε την υπό κρίση αγωγή. Ακολούθως ο ∆ήµος µας επέδωσε αντίγραφο αυτής στους αντιδίκους για να λάβουν 
γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. Κατά αυτής δεν έχει ασκηθεί έφεση, όπως προκύπτει από το µε αριθ. 12070/2018 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων µέσων του Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ 
τούτου η εν λόγω απόφαση έχει πλέον καταστεί τελεσίδικη.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 71 παρ. 1 περ. ή  η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, 
κληροδοσιών και δωρεών.  
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή της εν λόγω 
κληρονοµιάς. Η εν λόγω απόφαση θα διαβιβασθεί στην ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών για ενηµέρωση και για περαιτέρω 
οδηγίες.   
   
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την  κληρονοµιά της αποβιώσας  Καλοµοίρας –Άννας  Γεράκη  η οποία κατέλειπε µεταξύ άλλων στο 
∆ήµο Αργοστολίου και ήδη ∆ήµο Κεφαλλονιάς όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                       Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010. 
την µε αρίθ πρωτ.  26137/27-09-2018 εισήγηση  της Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας   
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Αποδέχεται την κληρονοµιά της αποβιώσας  Καλοµοίρας –Άννας  Γεράκη  η οποία κατέλειπε µεταξύ άλλων στο ∆ήµο 
Αργοστολίου και ήδη ∆ήµο Κεφαλλονιάς α) ένα αγρόκτηµα εκτάσεως 8 στρεµµάτων στη θέση «Αλυκές» της πεδιάδας 
Κρανιάς, προκειµένου αυτό να διατεθεί σε Φιλανθρωπικό Ίδρυµα  που θα συσταθεί µε την επωνυµία «Ίδρυµα Κων/νου και 
Ελένης Γεράκη» το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία και διαχείριση του ∆ήµου.  
Σύµφωνα µε τη βούληση της,  µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση του αγροκτήµατος επιθυµούσε να ανεγερθεί εντός αυτού 
οίκηµα προκειµένου να φιλοξενεί µοναχικούς και κατάκοιτους β)  αγροτεµάχιο στη θέση «Παράδεισος» πεδιάδας Κραναίας 
Αργοστολίου προκειµένου από αυτό να συντηρείται το προσωπικό του συσταθησοµένου Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος.  
2. Η απόφαση θα διαβιβασθεί στην ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών για ενηµέρωση και για περαιτέρω οδηγίες.   
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   288 / 2018                                                                         Α∆Α: 6∆ΚΥΩΕ5-Π64 
ΘΕΜΑ :  Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για  χρέωση πλασµατικών τετραγωνικών µέτρων για τον 
υπολογισµό δηµοτικών τελών και φόρων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη    το  3ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για  χρέωση πλασµατικών τετραγωνικών µέτρων για τον 
υπολογισµό δηµοτικών τελών και φόρων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 28-09-2018 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος εσόδων και περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Σπυρίδωνα Γιαννακη  , στην 
οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΣΕ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Έχοντα υπόψη: 
 

 Α. Τις αιτήσεις µε αριθ. πρωτ. 29584/22-9-2017,  29583/22-9-2017, 37368/23-11-2017, 39241/8-12-2017 και 
12436/10-5-2018 κτηνοτρόφων για µείωση του κόστους ∆ηµοτικών Τελών και ∆. Φόρων που χρεώνονται στους 
λογαριασµούς της ∆ΕΗ  τα ποιµνιοστάσια τους, 
 Β.  Την  375/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί καθορισµού Ανταποδοτικών Τελών και 
 Γ. Το αριθµ. πρωτ. 5880/3-3-2018 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς την 
∆/νση Πληροφορικής της ∆ΕΗ για την δηµιουργία νέας οµάδας χρέωσης ανταποδοτικών τελών, 

 
    Εισηγούµαστε αλλαγή στον τρόπο εφαρµογής της αριθµ. 375/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλονιάς περί καθορισµού των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού έτους 2018 και 
συγκεκριµένα των τελών της Ζώνης ΣΤ που  αφορά βουστάσια, ποιµνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε όλες τις ∆ηµοτικές - 
Τοπικές Κοινότητες.  
 Η ∆ΕΗ Α.Ε. µε προφορική απάντηση στο αίτηµα µας, ισχυρίστηκε ότι αδυνατεί να εφαρµόσει τον νέο συντελεστή 
που είχε προβλεφθεί για την Ζώνη ΣΤ΄ λόγω µη µηχανογραφικής δυνατότητας και για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε για τις σχετικές περιπτώσεις, την εφαρµογή της  µεθόδου των πλασµατικών τετραγωνικών επί των Ζωνών Α΄ 
έως και Ε΄  όπως εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Συντελεστής τελών 
Ποσοστό Μείωσης Τετραγωνικών 

Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  4,28 79,91% 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, Αγία 
Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, Σβορωνάτα, 
Σπαρτιά, Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

2,7 68,15% 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, Πόρος και 
Τοπικές Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, 
Μακρυώτικα, Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα, 
Φαρακλάτα, Φάρσα 

2,02 57,43% 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, Καρυά, 
Κοθρέας, Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 
Νικόλαος, Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, 
Καµιναράτα, Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 

1,7 49,41% 
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Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 
Ζόλα, Αθέρα 

0,86 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ– Ειδικών Συνθηκών 
Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε 
όλες τις δηµοτικές-τοπικές κοινότητες. 

0,86   

 
  Με τα ποσοστά µείωσης ανά κατηγορία όπως αυτά εµφανίζονται στον πίνακα,  δεν υφίσταται καµία τροποποίηση 
στα ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου και στο αποφασιστικό της αριθµ. 375/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

 
        Η Συντάξασα          Ο Προϊστάµενος Τµήµατος  
 Υπάλληλος του Τµήµατος                                          Εσόδων & Περιουσίας 
      Σοφία Βουτσινά                       Σπυρίδων Γιαννάκης 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος προτείνει να καταργηθούν πλήρως τα τέλη για τους άπορους ,ΑΜΕΑ και για µονογονεικές 
οικογένειες ,  για δε τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζοµένων  κλπ προτείνει µείωση κατά 50% και ψηφίζει την πρότασή του. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος –   Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη : 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− την 375/2017 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού οικ. 
’έτους 2018 

και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  

    Εισηγούµαστε αλλαγή στον τρόπο εφαρµογής της αριθµ. 375/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλονιάς περί καθορισµού των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού έτους 2018 και 
συγκεκριµένα των τελών της Ζώνης ΣΤ που  αφορά βουστάσια, ποιµνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε όλες τις ∆ηµοτικές - 
Τοπικές Κοινότητες.  
Επειδή η ∆ΕΗ Α.Ε. µε προφορική απάντηση στο σχετικό  αίτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας  , ισχυρίστηκε ότι αδυνατεί να 
εφαρµόσει τον νέο συντελεστή που είχε προβλεφθεί για την Ζώνη ΣΤ΄ λόγω µη µηχανογραφικής δυνατότητας και για το 
λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε για τις σχετικές περιπτώσεις, την εφαρµογή της  µεθόδου των πλασµατικών 
τετραγωνικών επί των Ζωνών Α΄ έως και Ε΄  όπως εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Συντελεστής τελών 
Ποσοστό Μείωσης Τετραγωνικών 

Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  4,28 79,91% 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο, Αγία 
Ευφηµία, Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα, 
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα, Σβορωνάτα, 
Σπαρτιά, Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι  

2,7 68,15% 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, Πόρος και 
Τοπικές Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, 
Μακρυώτικα, Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα, 
Φαρακλάτα, Φάρσα 

2,02 57,43% 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες, Καρυά, 1,7 49,41% 
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απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Κοθρέας, Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί, 
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 
Νικόλαος, Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, 
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα, 
Καµιναράτα, Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα, 
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 
Ζόλα, Αθέρα 

0,86 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ– Ειδικών Συνθηκών 
Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε 
όλες τις δηµοτικές-τοπικές κοινότητες. 

0,86   

 
  Με τα ποσοστά µείωσης ανά κατηγορία όπως αυτά εµφανίζονται στον πίνακα,  δεν υφίσταται καµία τροποποίηση 
στα ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου και στο αποφασιστικό της αριθµ. 375/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  289  / 2018                                                                    Α∆Α:7ΥΨΠΩΕ5-ΚΩΗ 
              
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  Ενοτήτων 
οικονοµικού έτους 2017 σύµφωνα µε τις   33/2017 & 257/2017 
αποφάσεις της  Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     θέτει υπόψη της Επιτροπής το 4o 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Αποκατάσταση   πάγιας προκαταβολής  υπολόγων  Υπαλλήλων των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  
Ενοτήτων οικονοµικού έτους 2017 σύµφωνα µε τις   33/2017 & 257/2017αποφάσεις της  Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς..» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 5-10-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2017 
 

      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ) µε απόφαση της Οικονοµικής 
επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος του προϋπολογισµού , για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  
    Το ένταλµα της παγίας προκαταβολής εκδίδεται στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου   
    Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  το ποσό της παγίας προκαταβολής είναι € 6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) – ∆ήµος µε κατοίκους πάνω από 30.000 
  Ο Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα   του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα της παγίας προκαταβολής θα διενεργεί πληρωµές σύµφωνα µε 
έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
   Τα  δικαιολογητικά πληρωµών κατατίθενται στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο αυτών και την σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη.  
   Τα χρηµατικά  εντάλµατα  εκδίδονται  στο όνοµα των δικαιούχων και σηµειώνεται σε αυτά ότι η [πληρωµή έγινε  από την παγία 
προκαταβολή.  
Με   την αριθµ. 33/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς συστάθηκε παγία προκαταβολή για τους παρακάτω 
Υπαλλήλους   του ∆ήµου για το έτος 2017  

 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ.Α. Αριθµός Χ.Ε  

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / Παγουλάτος 
Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

00.8251 331/Β/2017 

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

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 333/Β/2017 

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

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 334/Β/2017 

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

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 00.8251 336/Β/2017 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 337/Β/2017 
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350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος 
Αναστάσιος 

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 00.8251 338/7/2017 

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

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 00.8251 339/Β/2017 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού Αικατερίνη ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 00.8251 340/Β/2017 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / ∆ηµητράτος 
∆ιονύσιος 

Γραφείο Κίνησης 00.8251 341/Β/2017 

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

∆/νση 
Καθαριότητας  

00.8251 342/Β/2017 

      Επίσης  µε την αριθµ. 257/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής τροποποιήθηκε η    
             αριθµ. 33/2017 απόφασή της και ορίστηκε  ο κατωτέρω αναφερόµενος Υπάλληλος ως   
           υπόλογος παγίας προκαταβολής και συγκεκριµένα :   
 

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ.Α. Αριθµός Χ.Ε  

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / Μανωλάτος 
∆ιονύσιος  

Γραφείο Κίνησης 00.8251 2643/Β/2017  

 
 Οι υπόλογοι παγίας προκαταβολής οφείλουν όπως κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν το ποσό που έλαβαν ως 
παγία προκαταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο.  
Επίσης στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται 
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν 
Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
    Mε την   αριθµ. 257/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παγίας προκαταβολής στον 
Μανωλάτο ∆ιονύσιο εγκρίθηκε και η αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής που είχε  χορηγηθεί µε την αριθµ. 33/2017 στον 
Υπάλληλο  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο και η απαλλαγή του σύµφωνα µε τα αριθµ.489/09.10,2017 ποσού  € 776,38  και  323/7.7.2017    
ποσού €  7,44 γραµµάτια  είσπραξης του Ταµείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από τα οποία προκύπτει ότι επιστράφηκε το ποσό των € 
800,00 που είχε αρχικά χορηγηθεί στον συγκεκριµένο Υπάλληλο . 
    Όλα τα υπόλοιπα  ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη του Οικονοµικού έτους  2017 και εκδόθηκαν τα 
παρακάτω γραµµάτια είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αριθµός  Γραµµατίου 
είσπραξης   

Ποσό 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / 
Παγουλάτος Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

723/29.12.2017 750,00 

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

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 215/12.5.2017 και 
672/21.12.2017 

 

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

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 699/28.12.2017 500,00 

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

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 615/8.12.2017 400,00 

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

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 693/27.12.2017 350,00 

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

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 669/20.12.2017 350,00 
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400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / 
Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 694/27.12.2017 400,00 

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

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 670/2012.2017 800,00 

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

∆/νση 
Καθαριότητας  

564/24.11.2017 και 
563/24.11.2017 

1.000,00  

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / 
Μανωλάτος  ∆ιονύσιος 

Γραφείο Κίνησης 695/27.12.2017  800,00 

     
    Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση λογαριασµού των ως άνω 
αναφεροµένων Υπαλλήλων   και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2017  .                                                             
Ο Προϊστάµενος  

Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ  µε το σκεπτικό ότι οι δαπάνες αυτές χρησιµοποιούνται για δαπάνες µε 
απευθείας ανάθεση ενώ  θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρους διαγωνισµούς. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος –   Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Τις 33/2017 και 257/2017 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες συστάθηκαν πάγιες  
προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι παραπάνω  διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

• τα συνηµµένα Γραµµάτια Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής των  ποσών 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των Παγίων  Προκαταβολών  του οικ. έτους 2017  σύµφωνα µε  τις 33/2017 και 
257/2017 αποφάσεις    της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις  οποίες  συστάθηκαν   και ορίστηκαν  οι  Υπόλογοι  ∆ιαχειριστές  
αυτών. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των  Υπολόγων –∆ιαχειριστών Υπαλλήλων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και αναλυτικά : 
 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / 
Παγουλάτος Κων/νος 

∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

723/29.12.2017 750,00 

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

∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 215/12.5.2017 και 
672/21.12.2017 

 

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

∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 699/28.12.2017 500,00 

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

∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 615/8.12.2017 400,00 

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

∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 693/27.12.2017 350,00 

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

∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 669/20.12.2017 350,00 

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

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 694/27.12.2017 400,00 
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800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / 
Αυγερινού Αικατερίνη 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 670/2012.2017 800,00 

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

∆/νση 
Καθαριότητας  

564/24.11.2017 και 
563/24.11.2017 

1.000,00  

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου   / 
Μανωλάτος ∆ιονύσιος 

Γραφείο Κίνησης 695/27.12.2017  800,00 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   290  / 2018                                                                        Α∆Α: 634ΤΩΕ5-911 
ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των ∆ηµοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων οικ. 
έτους 2017 σύµφωνα µε την 54 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 5 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης: «Αποκατάσταση Υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων των ∆ηµοτικών και  Τοπικών 
Κοινοτήτων οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε την 54 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής την από 5-10-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2017 

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

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

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

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

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

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

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

«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται 
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν 



 719 

Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
     Με την αριθµ. 54/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για τους Προέδρους των ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων και εκδόθηκαν τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα , όπως αναφέρεται  παρακάτω :  

 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

K.A.EΞΟ∆ΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

8251 626/Β/17.3.2017 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

8251 627/Β/17.3.2017 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

8251 629/Β/17.3.2017 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

8251 630/Β/17.3.2017 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

8251 632/Β/17.3.2017 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

8251 633/Β/17.3.2017 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

8251 636/Β/20.3.2017 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 638/Β/20.3.3017 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

8251 639/Β/20.3.2017 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 640/Β/20.3.2017 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 642/Β/20.3.2017 

12 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

8251 643/Β/20.3.2017 

13 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΕΡΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-

ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 
1.000,00 

8251 644/Β/20.3.2017 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 645/Β/20.3.2017 

15 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΝΙΩΝ 
ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 

8251 646/Β/20.3.2017 

16 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 8251 647/Β/20.3.2017 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

8251 648/Β/20.3.2017 

18 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΕΟΣ 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 

8251 649/Β/20.3.2017 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1.000,00 

8251 650/Β/20.3.2017 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

8251 651/Β/ 20.3.2018 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 652/Β/20.3.2017 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 653/Β/20.3.2017 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

8251 654/Β/20.3.2017 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 655/Β/20.3.2017 

25 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 8251 656/Β/20.3.2017 

26 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 8251 657/Β/20.3.2018 
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ΘΗΝΑΙΑΣ 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

8251 658/Β/20.3.2018 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 

8251 659/Β/20.3.2017 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 660/Β/20.3.2017 

30 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΥΑΣ 
ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 662/Β/20.3.2017 

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

8251 663/Β/20.3.2017 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

8251 664/Β/20.3.2017 

33 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΘΡΕΑ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 

8251 665/Β/20.3.2017 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

8251 666/ Β/20.3.2017 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
8251 667/Β/20.3.2017 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

8251 668/Β/20.3.2017 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

8251 669/Β/20.3.2017 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 670/Β/20.3.2017 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 671/Β/20.3.2017 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 673/Β/20.3.2017 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

8251 674/Β/20.3.2017 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

8251 675/Β/20.3.2017 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 676/Β/20.3.2017 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 

8251 677/Β/20.3.2017 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 678/Β/20.3.2017 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

8251 679/Β/20.3.2017 

47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 680/Β/20.3.2017 

48 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΥΦΙΟΥ 
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

8251 681/Β/20.3.2017 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

8251 682/Β/20.3.2017 

50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 683/Β/20.3.2017 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 684/Β/20.3.2017 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 685/Β/20.3.2017 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

8251 686/Β/21.3.2017 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 

8251 687/Β/21.3.2017 

55 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 

8251 688/Β/21.3.2017 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

8251 689/Β/21.3.2017 

57 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 690/Β/21.3.2017 
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58 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΦΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 8251 691/Β/21.3.2017 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 

8251 692/Β/21.3.2017 

60 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΚΙΝΕΩΣ 
ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 

8251 693/Β/21.3.2017 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

8251 694/Β/21.3.2017 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

8251 695/Β/21.3.2017 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

8251 696/Β/21.3.2017 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

8251 697/Β/21.3.2017 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΣΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

8251 698/Β/21.3.2017 

66 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1.000,00 

8251 699/Β/21.3.2017 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 700/Β/21.3.2017 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.000,00 

8251 701/Β/21.3.2017 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

8251 702/Β/21.3.2017 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

8251 703/Β/21.3.2017 

                                                                                                    
    Τα ως άνω αναφερόµενα ποσά επιστράφηκαν  µε τη λήξη του Οικονοµικού έτους  2017 και εκδόθηκαν τα παρακάτω γραµµάτια 
είσπραξης από το δηµοτικό ταµείο του ∆ήµου:  
 

α/α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΟΣΟ 

Αριθµός και ηµεροµηνία 
Γραµµατίου είσπραξης  

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2.000,00 

634/13.12.2017 

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.000,00 

700/28.12.2017 

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 

625/11.12.2017 
 

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΟΥ 
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 

719/29.12.2017 

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΑΜΗΣ 
ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2.000,00 

671/21.12.2017 

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 
2.000,00 

675/22.12.2017 

7 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΓΡΙΖΑΤΩΝ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

617/11.12.2017 

8 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΟΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

612/7.12.2017 
 

9 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΦΗΜΙΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

622/11.12.2017 
 

10 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ 

ΘΕΚΛΗΣ 
ΜΠΕΝΑΤΟΣ-ΚΑΛΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1.000,00 

703/28.12.2017 

11 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

667/20.12.2017 

12 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΚΩΝΑ 
ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

598/4.12.2017 

13 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΕΡΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΣΑΜΟΥΡΗ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-

ΝΙΚΟΛΕΤΑ(ΝΤΙΝΑ) 
1.000,00 

691/27.12.2017 

14 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

696/27.12.2017 

15 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΛΙΒΕΡ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.000,00 705/28.12.2017 
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ΑΡΓΙΝΙΩΝ 

16 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1.000,00 642/16.12.2017 

17 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ 1.000,00 

648/15.12.2017 

18 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΕΟΣ 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.000,00 

692/27/12/2017 

19 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1.000,00 

677/22.12.2017 

20 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
1.000,00 

601/4.12.2017 

21 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

620/11.12.2017 

22 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΩΝ 
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.000,00 

602/4.12.2017 

23 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.000,00 

650/15.12.2017 

24 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

676/22.12.2017 

25 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΖΟΛΩΝ 
ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

594/1.12.2017 

26 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΗΝΑΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 1.000,00 

603/4.12.2017 

27 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

599/4.12.2017 

28 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000,00 

 614/8.12.2017 

29 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

688/22.12.2017 

30 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΥΑΣ 
ΚΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

666/20.12.2017 

31 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΩΓΗΣ 
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.000,00 

609/7.12.2017 

32 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 
ΓΕΛΑΡ∆ΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.000,00 

600/4.12.2017 

33 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΘΡΕΑ 
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.000,00 

643/15.12.2017 

34 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
1.000,00 

697/27.12.2017 

35 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΟΓΕΝΑ∆ΑΣ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

1.000,00 
610/7.12.2017 

36 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.000,00 

644/15.12.2017 

37 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ 1.000,00 

619/11.12.2017 

38 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΚΗΘΡΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

673/21.12.2017 

39 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

641/15.12.2017 
 

40 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

624/11.12.2017 

41 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000,00 

157/23.4.2017 

42 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΥΡΑΤΩΝ 
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 1.000,00 

636/14.12.2017 

43 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

702/28.12.2017 

44 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.000,00 

595/4.12.2017 

45 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.000,00 

681/22.12.2017 

46 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥΣΑΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.000,00 

 621/11.12.2017 
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47 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

545/7.11.2017 

48 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΥΦΙΟΥ 
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 1.000,00 

647/15.12.2017 

49 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΟΚΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.000,00 

661/19.12.2017 

50 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΛΩΝ 
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

659/18.12.2017 
 

51 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

704/28.12.2017 

52 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 
ΠΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

623/11.12.2017 

53 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.000,00 

706/28.12.2017 

54 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΣΑ∆ΑΣ 
ΜΩΡΟΥ ∆ΟΡΙΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 1.000,00 

646/15.12.2017 

55 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.000,00 

611/7.12.2017 

56 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥΛΑΤΩΝ 
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.000,00 

639/15.12.2017 

57 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.000,00 

651/15.12,2017 

58 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΙΦΙΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.000,00 

645/15.12.2017 

59 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 1.000,00 

640/15.12.2017 

60 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΚΙΝΕΩΣ 
ΡΕΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 1.000,00 

683/22.12.2017 

61 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.000,00 

649/15.12.2017 

62 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΑΡΤΙΩΝ 
ΜΑΦΡΕ∆ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.000,00 

608/7.12.2017 

63 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 
ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.000,00 

597/4.12.2017 

64 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 
ΛΥΚΟΥ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 

680/22.12.2017 

65 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΡΣΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.000,00 

627/12.12.2017 

66 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1.000,00 

596/4.12.2017 

67 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

682/22.12.2017 

68 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΒΡΙΑΤΑΤΩΝ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
1.000,00 

618/11.12.2017 

69 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.000,00 

605/4.12.2017 

70 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΙΟΝΑΤΩΝ 
ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.000,00 

607/7.12.2017 

Ύστερα από τα ανωτέρω θα πρέπει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να εγκριθεί η απόδοση λογαριασµού των Προέδρων των 
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  και η απαλλαγή αυτών ως υπολόγων από τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2017  . 

Ο Προϊστάµενος  
Οικονοµικής Υπηρεσίας  
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος –   Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος και  
Κουρκουµέλης Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  54/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
2)  την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού της Πάγιας   Προκαταβολής των παραπάνω Υπολόγων Προέδρων των 
Τοπικών Κοινοτήτων για το Οικ. Έτος 2017 σύµφωνα µε την 54/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς » 
2. Απαλλάσσει τους παραπάνω υπολόγους Προέδρους των  ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το οικ. Έτος 2017 από 
τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής έτους  2017  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    291 / 2018                                                                      Α∆Α: ΩΓΑΟΩΕ5-ΒΦΒ 
ΘΕΜΑ : 12η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 6 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης : 
«12 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2018 και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από   11-10-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  του 
Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  

 
                                                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  

 
1. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, συνεννόηση 

από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους και σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε µεταβολή :  

 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία 
 

∆ιαµόρφωση 
Π/Υ 

 
Ποσό 

µεταβολής 
πιστώσεων 

30.6662.14* Προµήθεια θερµής ασφάλτου  17.000,00 2.000,00 

30.7323.17 
Κατασκευή τοιχείου αντισ΄τηριξης σε δηµοτική οδό στην περιοχή Λαχού Τ.Κ. Φάρσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 5.779,81 -5.779,81 

30.7336.23* Κατασκευή αγωγού οµβρίων στη θέση Ανδρέα Λιµένι Φισκάρδου ΣΑΤΑ 10.000,00 -5.000,00 

30.6662.07* Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος ∆.Ε. Λειβαθούς 22.000,00 -2.000,00 

30.7326.01* Κατασκευή αγωγού-φρεατίου διάθεσης οµβρίων υδάτων σε δρόµο της ∆Ε Ελειου-Πρόννων 0,00 2.595,82 

30.7413.12* Κυκλοφοριακή µελέτη πόλεως Αργοστολίου 0,00 5.000,00 

30.7413.06* 
Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη "Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Άσσου-Ά Φάση 
Προγραµµατισµού" 2.685,10 3.539,93 

30.7333.12* Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Κ. Οµαλών 14.000,00 -7.000,00 

70.6279.27* 
Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών ∆.Κ. 
Οµαλών 17.194,29 7.000,00 

Σύνολα 88.659,20 355,94 

 
Για τους Κ.Α. Εξόδων που είναι µε αστερίσκο παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος και για τον Κ.Α. 30.7413.06 και την µετονοµασία του από «Σύνταξη φακέλου έργου για 
την µελέτη "Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Άσσου-Ά Φάση Προγραµµατισµού"» σε «Κυκλοφοριακή µελέτη 
οικισµού Άσσου-Ά Φάση Προγραµµατισµού».  
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2. Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Κ.Α. Εξόδων είσπραξης και απόδοσης των κρατήσεων, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8231.38 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία- εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 700.000,00 ευρώ µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4131.24 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» και διαµορφωµένη πίστωση 700.000,00 ευρώ µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ. 

 
3. Μετά από αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας και τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. 

Εξόδων που αφορούν την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων λαµβάνοντας υπόψη και το ότι το στ΄ δίµηνο θα 
πληρωθεί από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 

• την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.07 µε τίτλο «Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))» και διαµορφωµένη πίστωση 27.956,66 ευρώ µε το ποσό των 
10.000,00 ευρώ 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.01 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))» και διαµορφωµένη πίστωση 982.653,23 ευρώ µε το ποσό των 
10.000,00 ευρώ. 

 
4. Βάση της αριθµ. 221/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας που αφορά συµπλήρωση της αριθµ. 

346/2017 απόφασης του προκειµένου να συµπεριληφθούν εκ παραδροµής παραληφθέντες δικαιούχοι χορήγησης 
σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος προηγούµενων ετών, εγκρίθηκε επιπλέον ποσό 
1.398,10 ευρώ το οποίο θα βαρύνει την χρήση του 2018 κατά 14/18 (δεκατέσσερις δόσεις από τις συνολικά 
δεκαοκτώ) ήτοι ποσό 1.087,41 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση πίστωσης του 
Κ.Α. Εξόδων 20.8117.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» µε το ποσό των 1.087,41 ευρώ. 
 

5. Μετά την αύξηση από το ΥΠΕΣ των ποσών ου αποδίδει στον δήµο µας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων κατά 70.040,00 ευρώ συνολικά , παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» και διαµορφωµένη πίστωση 304.760,00 ευρώ 
µε το ποσό των 70.040,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές» και διαµορφωµένη 
πίστωση 310.710,00 ευρώ µε το ποσό των 70.040,00 ευρώ. 

 
6. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων και την ανάγκη δηµιουργία ενός νέου 

Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών τεκµηρίωσης περιουσιολογίου, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε τα κάτωθι: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6125.01 µε τίτλο «Έξοδα παράστασης µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 
και διαµορφωµένη πίστωση 43.092,00 ευρώ κατά ποσό 20.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6222 µε τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού» και διαµορφωµένη πίστωση 60.000,00 ευρώ µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 59.779,73 ευρώ µε το ποσό των 248,00 ευρώ διότι στην 11η αναµόρφωση εκ 
παραδροµής µειώθηκε κατά 248,00 ευρώ περισσότερα. 

• Την ενίσχυση πίστωσης 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 57.988,60 σύµφωνα µε τα αριθµ. 211/17-5-2018 και 212/17-5-2018 
γραµµάτια είσπραξης τα οποία αφορούσαν παραστατικά που είχαν αποσταλεί στο ΥΠΕΣ προς χρηµατοδότηση και 
βαρύνουν κωδικούς ΠΟΕ στην τρέχουσα χρήση. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης» 
και διαµορφωµένη πίστωση 140.000,00 ευρώ µε το ποσό των 400,00 ευρώ λαµβάνοντας υπόψη ότι το µηνιαίο 
ποσό που παρακρατείται για την εν λόγω δαπάνη από τους ΚΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 11.700,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.13 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεκµηρίωσης περιουσιολογίου» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.17 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΣΜΕ∆Ε» και 
διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ µε το ποσό των 40.000,00 ευρώ καθώς µετά από επικοινωνία µε το 
αρµόδιο τµήµα της Πάτρας ενηµερωθήκαµε ότι η οφειλή ανέρχεται στο ποσό των 88.817,56 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6661.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κυλικείου Πλατύ Γιαλού» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» και διαµορφωµένη 
πίστωση 10.000,00 ευρώ µε το ποσό των 310,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 8.500,00 ευρώ µε το ποσό των 310,00 ευρώ. 
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7. Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανάγκη έναρξης των διαδικασιών υλοποίησης του έργου 
«Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7322.12 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρεά Οικισµού 
Αγκώνα ∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και εγγραφή πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση 
από Α.Π.Ε. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.28 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση "Αγ. Ιωάννης" ∆.Ε. 
Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 62.014,00 ευρώ κατά 24.800,00 ευρώ διότι λόγω των διαδικασιών, 
µέχρι τέλος του έτους δεν θα έχει υπογραφεί σύµβαση και υλοποιηθεί το έργο στο σύνολό του οπότε η 
εναποµένουσα πίστωση επαρκεί.  

• Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των έργων που χρηµατοδοτούνται από τους 
Α.Π.Ε. 

 
8. Μετά από ενηµέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία και προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη και να εξοικονοµηθεί 

χρόνος για ολοκλήρωση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή 
του Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού: 
- την µετονοµασία του Κ.Α. Εσόδου 1322.42 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», διαµορφωµένη πίστωση 
ποσού 187.900,00 ευρώ και χρηµατοδότηση Π∆Ε ΣΑΕ055 σε τίτλο «Επιχορήγηση για την επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.01 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αργοστολίου (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και πίστωση ποσού 20.631,53 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.02 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Κεραµειών 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και πίστωση ποσού 91.251,57 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.03 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση Γυµνασίου-Λυκείου Σάµης 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και πίστωση ποσού 33.034,53 ευρώ. 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 61.6261.04 µε τίτλο «Επισκευή & συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ληξουρίου 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» και πίστωση ποσού 42.982,37 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. εξόδων 61.6261.05 µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 187.900,00 ευρώ και χρηµατοδότηση 
από το Π∆Ε ΣΑΕ055. 
 

9. Μετά από συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία και τον έλεγχο ύπαρξης πίστωσης για την σύνταξη φακέλου έργου 
για την µελέτη µε τίτλο «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου- Α΄ Φάση 
Προγραµµατισµού» ποσού 2.689,56 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7323.00 µε τίτλο «∆ιάνοιξη δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα Νυφίου ∆.Ε. 
Αργοστολίου» και πίστωση 2.667,87 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.26 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για την µελέτη µε τίτλο "∆ιάνοιξη 
δρόµων στην περιοχή Κουλουµπάτα Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου- Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 2.689,56 ευρώ και χρηµατοδότηση ΑΠΕ. 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος. 

Μετά από την παραπάνω αναµόρφωση το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 50.552,08 ευρώ.  
                                                                                                             Αργοστόλι 10-10-2018 

Ο συντάξας                                                                                                                     Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                                          Μαντζουράτος Θεόδωρος  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 12ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 - 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος δηλώνει ΠΑΡΩΝ.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ‘ότι ψηφίζει τις παραγράφους : Από την παράγραφο 1 ψηφίζει τους Κ.Α 30.6662.14-
30.7413.12-30.7413.06 και 30.6279.27. Από την παρ 3 ψηφίζει το επίδοµα παραπληγικών . 
Ψηφίζει τις παραγράφους 4 -5 και 9. Από την παρ. 6 ψηφίζει την µείωση του Κ.Α 00.6125.01 και την ενίσχυση της πίστωσης 
1311.02 και τέλος από την παράγραφο 7 ψηφίζει µόνο την δηµιουργία του Κ.Α 30.7322.12. Όλα τα υπόλοιπα τα καταψηφίζει. 

                 Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας και  
                 -Παπαναστατάτος Γεράσιµος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:              

− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 
      την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018    

�
 την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
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                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 12ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους  2018 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   και   
εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   292   / 2018                                                            Α∆Α: ΨΠΓ5ΩΕ5-06Μ 
ΘΕΜΑ: Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 7 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ»  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 26904 /4-10-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού  3.472,29 € 
στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη ∆ιονύσιο    για την επέκταση ΦΟΠ στον Οικισµό ΒΟΒΥΚΕΣ ∆. Ε 
Παλλικής  σύµφωνα µε την αρίθ. 295 /2018 απόφαση ∆.Σ   και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
3.472,29 €         ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Παγώνη ∆ιονύσιο  )    20.7325.02 (295/2018  
                                                                                                                             απόφ. ∆.Σ ) 
Με συνηµµένα : α)αίτηµα  ανάληψης δαπάνης (288/2018) 
                          β)  Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης.(715/2018) 
                          γ) την  231/2018  απόφαση ∆.Σ. 
                          δ) την από 17-09-2018  εισήγηση Οικ. Υπηρεσίας 
                          
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι 
µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν 
της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν 
ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν 
δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί 
ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς 
εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων 
υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν 
του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή 
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη        ποσού 3.472,29    € από τον Κ.Α 20.7325.02  για επέκταση του δικτύου ΦΟΠ  στον Οικισµό ΒΟΒΥΚΕΣ 
∆.Ε Παλλικής   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
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                    Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας 
                 Μιχαλάτος Θεόφιλος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Παπαναστατάτος Γεράσιµος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 288/2018  αίτηµα 
3) την 715/2018  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
4) την  295/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
5)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παγώνη ∆ιονύσιο    συνολικού  
ποσού 3.472,29  € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση ΦΟΠ στον Οικισµό ΒΟΒΥΚΕΣ ∆. Ε Παλλικής  σύµφωνα µε την  
295 /2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31-12-2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενhΩΕ5-4ΣΘ το 8ο θέµα   
ηµερήσιας  διάταξης «Έγκριση 2ου Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης)του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την 
Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης » θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ.  25949 
/26-09-2018 Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισµού το οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
                           Αργοστόλι:  26.09.2018    
                           Αριθ.Πρωτ.:  25949 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2018(Ν 4412/2016). Αρ. 
αποφ: 32/2018  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 26.09.2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:15 , στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 
25928/26-09-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 
521/20636/02-08-2018  διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  
«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 521/20636/02-08-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 268/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 22237/21-08-
2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 



 729 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. Αριθ. 521/20636/02-08-2018 διακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης»,    

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 26η Ιουνίου και ώρα 09:15 π.µ. σύµφωνα και µε την αριθ.πρωτ.: 25928/26-
09-2018 ενηµέρωση προς τα µέλη της επιτροπής , 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία  της οποίας  η προσφορά είχε λάβει αριθµό πρωτ. 22101/20-08-2018,ήτοι την εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του υποφάκελου(αριθ.πρωτ.:25698/24-09-2018)     
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο του.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 521/20636/02-08-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς για 

την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 
β)την υπ. αριθµ. 268/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 22237/21-

08-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 25928/26-09-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη της επιτροπής, 
Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  ως άνω αναφεροµένης προσφοράς, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:25698/24-09-2018) της προσφοράς µε αριθ.πρωτ. 
22101/20-08-2018, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» περιελάµβανε αναλυτικά τα 
κάτωθι:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες 
µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει 
να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς  µε αριθ. πρωτ. 22101/20-08-2018, 
β)την αριθ. 521/20636/02-08-2018 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 

προµήθεια  «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», 
γ)την αριθ.  76/2018 Μελέτη της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, 
δ) την αριθ. 20637/02-08-2018 Περίληψη διακήρυξης, 
ε)την αριθ. 236/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΣΑΜΗΣ», 
στ)την αριθ. 268/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία  αφενός ενεκρίθη στο σύνολό του  το 

υπ. αριθµ. 22237/21-08-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας 
ΣΑΜΗΣ»  και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία ««Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», 

ζ)το γεγονός ότι για τη σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθµ. 76/2018  Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία 
έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη τόσο η προηγούµενη εµεπιρία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (διενέργεια διαγωνισµών  για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών των ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΠΥΛΑΡΟΥ,ΣΑΜΗΣ,ΠΑΛΛΙΚΗΣ,ΕΡΙΣΟΥ και ∆ηµ. Σχολείου ΤΚ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ,)όσο και οι πλέον χαµηλές τιµές, 

η) το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης της εταιρείας µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» του διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΣΑΜΗΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, ήταν πλήρης και σύµφωνος µε τα οριζόµενα στο άρθρο  11 της αριθ. 521/20636/02-08-2018 διακήρυξης, 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΣΑΜΗΣ»  κατακύρωσης την 
εταιρεία µε  την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» 

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 
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  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω Πρακτικό (ελέγχου δικ/κών 
κατακύρωσης) του  Συνοπτικού διαγωνισµού   ανάδειξης αναδόχου για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης » προϋπολογισµού 46.028,80 € (Σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας 
                 Μιχαλάτος Θεόφιλος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και  Παπαναστατάτος Γεράσιµος. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  226  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 236/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
 Α∆Α: 6ΞΗΛΩΕ5-ΟΙ2 
4)Το µε αρίθ. πρωτ.   22237/21-08-2018  παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε την 268/7-09-
2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής . Α∆Α: ΩΧ56ΩΕ5-4Ψ4 
5) το µε αρίθµ. πρωτ.  25949/26 -09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει  στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 25949/26-09-2018   Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ελέγχου δικ/κών 
κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης   προϋπολογισµού  46.028,80 € µε Φ.Π.Α . 

       2)  Ανακηρύσσει οριστικό  ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία 
προσέφερε έκπτωση 13,00% επί του προϋπολογισµού της αριθ. 76/2018 µελέτης, και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 37.155,48 € .  

 3) Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται  µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο  
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
4)Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ  
χωρίς ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
 µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
 καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
 η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,  
έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
 δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    294  / 2018                                                               Α∆Α: ΩΩΡΗΩΕ5-ΕΛΓ        
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µακροχρόνιας εκµίσθωσης ακινήτου στο 
Φισκάρδο. 
Ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ΑΠΕΧΕΙ από την συζήτηση και την Ψηφοφορία για το εν λόγω θέµα. 
Η Πρόεδρος ,Α/∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  εισηγούµενη    το  9ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: « Έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής  του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού µακροχρόνιας εκµίσθωσης ακινήτου στο Φισκάρδο.»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 26063/27-09-2018 διαβιβαστικό  της γραµµατέας   της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ηµοπρασιών κ. Κυριακάτου Μαρίας     σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε 
αρίθ. πρωτ.  26059 /26-09-2018 Πρακτικό της  παραπάνω δηµοπρασίας  το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 26059 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Για τη µακροχρόνια εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φισκάρδου 

∆.Ε. Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα την 26ην Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  09.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», κατόπιν της Αρ. Πρωτ. 25321/2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό 
διαγωνισµό εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Φισκάρδο, ∆.Ε. Ερίσου,  όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ.  
20883/2018 διακήρυξη  του ∆ηµάρχου,  η οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Σπυρίδων Ματιάτος  (Πρόεδρος) 
2)  Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 
3)   Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 
4)   Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 
Η Επιτροπή συνεπικουρείται σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 25599/2018 έγγραφο ∆ηµάρχου από τους κάτωθι υπαλλήλους του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς: 
1. κ. Γεράσιµο Παυλάτο, ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. κ. Θεόδωρο Μαντζουράτο, Προϊστάµενο Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου.  
3. κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο, υπάλληλο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4.  κα. Ελένη Μπενετάτου, υπάλληλο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Στις 09.00 π.µ. άρχισε κατά τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη η κατάθεση των κλειστών φακέλων προσφοράς από τους 
ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής των κλειστών φακέλων προσφοράς, εµφανίσθηκαν εµπρόθεσµα και 
κατέθεσαν δικαιολογητικά οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι:  
 

Όνοµα Προσφέροντος Αρ. Πρωτ. 
Προσφοράς 

Νόµιµα Εξουσιοδοτηµένος Εκπρόσωπος 
για την διαγωνιστική διαδικασία 

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 
- Συµπράττων Α: ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
- Συµπράττων Β: ΒΙΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ 

25945/26.09.2018 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: 
- Συµπράττων Α: ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

- Συµπράττων Β: Α&Λ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

25955/26.09.2018 ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 

  
 Στις 10.00 π.µ. η Επιτροπή κήρυξε το πέρας της κατάθεσης των φακέλων προσφοράς και την ίδια ώρα άρχισε η 
αποσφράγισή τους µε τη σειρά υποβολής και καταγραφής τους, µονογράφοντας και καταγράφοντας το περιεχόµενο των 
κλειστών φακέλων για κάθε υποψήφιο, µε τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα να προκύπτει: 

∆ικαιολογητικό / Στοιχείο Φακέλου  ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ 

ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Α&Λ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

Αίτηση Συµµετοχής  ΟΚ ΟΚ 

Βιογραφικό Σηµείωµα ΟΚ ΟΚ 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  7500 € ΤΠΚ∆ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΑΡ. 362 
24.09.2018) 

7500€ 
(ΕΤΕ Νο 3157014619) 25.09.2018 

Υποφάκελος Α (Ενότητα 1: Τυπικά προσόντα Συµµετοχής)  
Αντίγραφο Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου του 
συµµετέχοντος ή του νόµιµου εκπροσώπου 
και του εγγυητή του 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΑΕ782224) 
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΜ359618) 

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Χ885888) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΑΙ829730) 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
(18.09.2018) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
(18.09.2018) 

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 13.09.2018) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ 13.09.2018) 

Υ∆ θεωρηµένη περί µη αποκλεισµού  ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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(19.09.2018) 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
(19.09.2018) 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 24.09.2018) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ 22.09.2018) 

Υ∆ θεωρηµένη περί λήψης γνώσης της 
∆ιακήρυξης  

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
(19.09.2018) 
 

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 24.09.2018) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ 22.09.2018) 

Υ∆ θεωρηµένη περί λήψης γνώσης του 
ακινήτου  

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 
(19.09.2018) 
 

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 24.09.2018) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΕΓΓΥΗΤΗΣ 22.09.2018) 

Έγγραφα Σύστασης (Παράρτηµα ΙΙ) ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (5423) 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (ΓΕΜΗ (661015.945131) 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΦΕΚ (2009/10.03.2004) 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 
661015.945132)  
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
ΓΕΜΗ 661015.945133) 

ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 03.06.2015) 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 8083 
28.07.2003) 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΦΕΚ 13313 20.11.2007) 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΦΕΚ 13317 20.11.2007) 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΓΕΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
661007.945119) 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 
661007.945120 20.09.2018) 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ (9815/ 
03.11.2005) 
ΦΕΚ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ 
(25.11.2005)  
ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΜΗ 25.09.2018 – 
665605.951931) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 
ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ (10.09.2017)  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (24.09.2018 
– ∆.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)  
ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΜΗ 
25.09.2018 665605.951930) 
ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΕ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ∆.Ο.Υ. 28.11.2005) 
Α& Λ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 19.02.2011, 19.06.2011, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 22.08.2012) 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ο.Ε 
(25.09.2018 665049.951102) 

Πρακτικό ∆Σ περί Απόφασης Συµµετοχής  ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (94) 11.09.2018 
ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ (18) 11.09.2018 

ΟΕ (15.09.2018) 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Σ 10.09.2017 
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022) 

Πληρεξούσιο εκπροσώπησης (αν υπάρχει) ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ 8428 25.09.2018 
(ΑΓΛΑΙΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΥ) 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 8429 25.09.2018 
(ΑΓΛΑΙΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΥ) 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 8430 
25.09.2018 (ΑΓΛΑΙΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΥ)  
ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 60% - ΒΙΛΕΣ ΕΠΕ 40% 

322/2018 (25.09.2018) ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ  
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΓΕΜΗ 24.09.2018 
664119.949764) 

Υποφάκελος Α (Ενότητα 2: Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια) 
Πιστοποιητικό περί Μη Πτωχεύσεως ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 

ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΑΕ 
ΟΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

Πιστοποιητικό περί µη υποβολής Αίτησης 
Αναγκαστικής ∆ιαχείρισης  

ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΑΕ 
ΟΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα (φορέας & ΙΚΑ)  ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΑΕ 
ΟΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

Φορολογική ενηµερότητα (εκπροσώπων και 
εγγυητών) 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΑΕ 
ΟΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

∆ηµοτική ενηµερότητα (∆ΕΥΑΚ 3 ηµερών) ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ (24.09.2018) 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ (24.09.2018) 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΕ 
ΟΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΗ 

Οικονοµικές καταστάσεις 2014 – 2015 – 2016 ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 

ΑΕ 
ΟΕ 

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή   ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 

ΑΕ 

Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
Παραρτήµατος IV 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 

ΑΕ 
ΟΕ 

Συστατική Επιστολή Τράπεζας (Πίνακας VI) ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ 
ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ 

ΑΕ 
ΟΕ 

Εµπειρία (Πίνακας V) 14 ΕΤΗ 
15 ΕΤΗ 

13 ΕΤΗ 
15 ΕΤΗ 

 

Υποφάκελος Β (Πρόταση Ανάπτυξης του 
Ακινήτου)  

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΥΠΕΒΛΗΘΗ 

Αξιοποίηση  Αποδεκτή  Αποδεκτή 

Συνάφεια Αποδεκτή Αποδεκτή 

Τεχνική Περιγραφή Αποδεκτή Αποδεκτή 

Χρονοδιάγραµµα Αποδεκτή Αποδεκτή 

 
Στην συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 11 της 
∆ιακήρυξης, στην καταγραφή δηλαδή των επιµέρους ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων επιλογής.  
 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή συνέταξε τον πίνακα κριτηρίων ως ακολούθως:  
  

   Κριτήριο Επιλογής ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ ΒΙΛΛΕΣ ΕΠΕ ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Α&Λ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΕ  

Νοµικά Πρόσωπα     

Θετικός Μέσος όρος ετήσιων 
αποτελεσµάτων για κάθε µέλος  

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 

Μ.Ο συνόλου Κ.Ε (500.000€)  ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 

Μ.Ο Ιδίων κεφαλαίων (200.000€) ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 

Πιστοληπτική Ικανότητα σωρευτικά 
(400.000€) 

ΟΚ ΟΚ ΟΚ ΟΚ 

Επαγγελµατική επάρκεια (6 έτη) σε 
συναφείς µε τον ευρύτερο τουριστικό 
τοµέα 

14 ΕΤΗ 15 ΕΤΗ 13 ΕΤΗ 15 ΕΤΗ 

 
Κατά τον έλεγχο των τυπικών ∆ικαιολογητικών του Υποφακέλου Α διαπιστώθηκαν συγκεντρωτικά τα ακόλουθα:   
 

- Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόκριση αµφοτέρων των διαγωνιζοµένων, ενώ οι φάκελοι ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής τέθηκαν υπ’ όψιν των διαγωνιζοµένων και των εκπροσώπων τους.  

- Οι εκπρόσωποι αµφοτέρων των διαγωνιζοµένων αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους το περιεχόµενο των φακέλων, 
διατύπωσαν εγγράφως αιτιάσεις (αποκαλούµενες ενστάσεις) περί αποκλεισµού των έτερων διαγωνιζοµένων. Οι 
έγγραφες αιτιάσεις επιδόθηκαν στην Επιτροπή και συµπεριελήφθησαν στους φακέλους υπ’ όψιν της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή, αποφάσισε το άνοιγµα του Υποφακέλου Β: πρόταση ανάπτυξης του ακινήτου), και για τους δύο 
διαγωνιζοµένους, ανοίγοντας και µονογράφοντας τους σχετικούς φακέλους.  
 

Στις 14:10 µ.µ.  έγινε η αποσφράγιση του υποφακέλου Β΄  «Πρόταση Ανάπτυξης Ακινήτου»  για τους 
ενδιαφερόµενους που προκρίθηκαν σε αυτό το στάδιο και  όλα τα δικαιολογητικά µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής.  

Στις  14:20   η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προέβη στην αξιολόγηση των στοιχείων και προτάσεων που 
περιλαµβάνονταν στον υποφάκελο  Β΄.  «Πρόταση Ανάπτυξης Ακινήτου» και για τους δύο διαγωνιζοµένους.   
 Στις  14:35 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου του συνολικού φακέλου προσφοράς (υποφακέλου Α΄ και 
υποφακέλου  Β΄)  και η Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόµατα/επωνυµία των υποψηφίων που προκρίνονται περαιτέρω και είναι 
οι εξής: 
1.  Ένωση Εταιρειών - ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ - ΒΙΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ      
2. Κοινοπραξία - ΤΟΦΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Α&Λ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ  
 
∆εν αποκλείεται κανείς υποψήφιος.  
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 Στη συνέχεια και ώρα  14:40 ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους που προκρίθηκαν να υποβάλλουν 
προφορικά τις οικονοµικές τους προσφορές, αναφέροντας υπενθυµίζοντας ότι τιµή εκκίνησης είναι το ποσό των 15.000  ευρώ  
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της διακήρυξης και ότι κάθε προσφορά επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να είναι µεγαλύτερη κατά 5% 
από την προηγούµενη.   
 Οι οικονοµικές προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
  1. Κοινοπραξία  Αναστάσιος Ραυτόπουλος 16.000€ 

  2. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 17.000€ 

  4. Κοινοπραξία  Αναστάσιος Ραυτόπουλος 19.000€ 

  5. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 20.000€ 

  6. Κοινοπραξία  Αναστάσιος Ραυτόπουλος 21.000€ 

  7. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 22.500€ 

  8. Κοινοπραξία Αναστάσιος Ραυτόπουλος 25.000€ 

 9. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 30.000€ 

10. Κοινοπραξία Αναστάσιος Ραυτόπουλος 32.000€ 

11. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 34.000€ 

12. Κοινοπραξία  Αναστάσιος Ραυτόπουλος 36.000€ 

13. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 38.000€ 

14. Κοινοπραξία Αναστάσιος Ραυτόπουλος 40.000€ 

15. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 42.000€ 

16. Κοινοπραξία Αναστάσιος Ραυτόπουλος 45.000€ 

17. Ένωση Παναγιώτης Μιχαλάτος 47.500€ 

 
Η αλληλοδιάδοχη διαδικασία υποβολής δεσµευτικών προσφορών έλαβε τέλος µε την υποβολή της τελευταίας προσφοράς εκ 
µέρους του προσφέροντα:  ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Συµπράττων Α: ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ - Συµπράττων Β: ΒΙΛΕΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύσσεται η ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Συµπράττων Α: ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ - 
Συµπράττων Β: ΒΙΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ. 
µε εγγυητή τον κ. Παναγιώτη Μιχαλάτο.  
 
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 της 
∆ιακήρυξης και διαβιβάστηκε προς επικύρωση στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική 
κατακύρωση της ∆ηµοπρασίας.  
Επίσης, η επιτροπή ∆ιαγωνισµού εντέλλεται όπως αποστείλει όλα τα έγγραφα, πρακτικό και εισήγηση κατακύρωσης στην 
οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλληνίας.  
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  
Εκ µέρους του Πλειοδότη 

 
- Σπυρίδων Ματιάτος  (Πρόεδρος) 

 
- Αλέξανδρος Μοσχονάς (Μέλος) 

 
- Γεώργιος Κατσιβέλης (Μέλος) 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος  
 

 

Ο Εγγυητής  
 

           Παναγιώτη Μιχαλάτος 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

                    Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν  : Γαρµπή Σοφία  – Ανουσάκης Νικόλαος - Κουρκουµέλης  Ηλίας   και  Παπαναστατάτος 
Γεράσιµος. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 130 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του ακινήτου. 
4) την  11/2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων.(καθορισµός ορίου πρώτης προσφοράς (ετήσιο 
µίσθωµα)  
5) την 229/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης Α∆Α: ΩΞ∆ΛΩΕ5-24Ι 
6) Το   26059/26-09-2018 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 26059 /26-09-2018 Πρακτικό  της Επιτροπής  της δηµόσιας, φανερής και 
προφορικής δηµοπρασίας για την µακροχρόνια εκµίσθωση για τουριστικούς σκοπούς (άρθρο 6 παρ.17 του Ν.2160/1993, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4179/2013) της ιδιόκτητης εδαφικής του έκτασης και του επ’ αυτής διώροφου 
κτηρίου, που βρίσκεται στον οικισµό του Φισκάρδου. 
 2) Ανακηρύσσει  πλειοδότη  της  µακροχρόνιας εκµίσθωσης για τουριστικούς σκοπούς (άρθρο 6 παρ.17 του Ν.2160/1993, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4179/2013) της ιδιόκτητης εδαφικής του έκτασης και του επ’ αυτής διώροφου 
κτηρίου, που βρίσκεται στον οικισµό του Φισκάρδο  την  ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Συµπράττων Α: ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ - 
Συµπράττων Β: ΒΙΛΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΕ.η  οποία προσέφερε το ποσόν των  47.500,00  € ετησίως  µε εγγυητή  τον  κ. 
Παναγιώτη Μιχαλάτο 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  295   / 2018                                                                   Α∆Α: 6ΑΤΘΩΕ5-Γ0∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού (α & β  αποσπάσµατα) Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη    το  10 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 2ου Πρακτικού (α &  ’ αποσπάσµατα) 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ »θέτει υπόψη της Επιτροπής κατά σειρά  το 2ο Πρακτικό (α παράρτηµα) και το  2ο Πρακτικό (β παράρτηµα)  
του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Γεράσιµου Φιλιππάτου του εν λόγω έργου  τα οποία αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 
2οΠΡΑΚΤΙΚΟ(α’ απόσπασµα) 

Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε 
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε 
οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α 
του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
∆ιευθύνουσα ή  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης  

 

Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 348.879,99 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 14703/04-06-2018 
Αριθ. ∆ιακήρυξης: 357 
Αριθ. Απ.: 168/2018 
Α∆ΑΜ:18PROC003198276 2018-06-04 
Α∆Α: 6ΨΖΒΩΕ5-85Π 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 14684/04-06-2018 
Α∆Α: 7Χ5ΧΩΕ5-ΗΚ9 
Α∆ΑΜ: 18PROC003195852 2018-06-04 

Α/Α Συστήµατος: 71953 

Λήξη υποβολής προσφορών: 02/07/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 10/07/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Αριθµός Απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου 
Πρακτικού και ανάδειξης Προσωρινού µειοδότη: 

Αριθ. Απόφ.: 228/2018 (24-7-2018) 
Α∆Α: 65ΒΝΩΕ5-ΞΣΒ 

Αριθµός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού µειοδότη: 

21091/07-08-2018 

Ηµεροµηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών µειοδοσίαςµέσωτης 

08/08/2018 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών 
εγγράφων νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τους 
όρους της εγκεκριµένης διακήρυξης: 

Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο (έως 28/08/2018) 

Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού µειοδότη µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

25/08/2018 

Ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή (εντός 3 εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών):  

27/08/2018 

 
Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι τη ∆ευτέρα, 10Σεπτεµβρίου 2018 και 
ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 (26/01/2018) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το 
έτος 2018,έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (έπειτα από ενηµέρωση του Χειριστή της Α.Α.) και προσκοµίστηκαν σε έντυπη 
µορφή από την «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» για το εν λόγω έργο. 
Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ο 
προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» υπέβαλε ηλεκτρονικά, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισµό, εντός της 
προβλεπόµενης στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνίας. 
Η επιτροπή διαγωνισµού, έχοντας παραλάβει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη µορφή 
και σε σφραγισµένο φάκελο (υπ’ αρίθ. 21.091/07-08-2018) διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
εµπρόθεσµα (εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 
Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγισή του φάκελου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, στη 
µονογραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2: 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 
 
 
 

Πίνακας 2: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Κατά την υποβολή: 
της Προσφ. (Π) / των 
∆ικαιολογητικών (∆) ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 

Π 
02-07-

∆ 
08-08-

Λήξη 
ισχύος 

Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 



 737 

2018 2018 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο έκδοσης τους ή 
ισχύος τους (άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης) 

   

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
 
4809/23-08-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 
(παρ. α, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   

4810/23-08-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
 
 
4809/23-08-2018  
(Π. Παπανικολάτος) 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Κεφαλληνίας 
 
-//- 

☐  20-09-2018 65454123/20-08-2018 Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐ 20-09-2018 65454123/20-08-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εξόδων 

-  - - Φορολογική Ενηµερότητα 
Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  - - - 

- 

  
04-09-2018 100974/05-03-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα Εταιρίας & 
Κοινοπραξιών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  
04-09-2018 100974/05-03-2018 (ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης 
ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

  
09-11-2018 
 
 

85/11-05-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών 
Φισκάρδου) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης Ασφαλιστική Ενηµερότητα έργων σε 

εξέλιξη 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  
09-11-2018 
 
 

85/11-05-2018 
(Αποκατάσταση προβλητών 
Φισκάρδου) 

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

  

06-12-2018 
 
 
 
06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1135/06-06-2018  
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 
ΟΕ) 
 
1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ Πάτρας 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ Πάτρας 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα στελεχών 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

06-12-2018 
 
 
 

1135/06-06-2018  
(ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ 
ΟΕ) 
 

Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ Πάτρας 
 
 
-//- 
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06-12-2018 
 
 
06-12-2018 
 
 
28-11-2018 
 
 
31-12-2018 
 

1133/06-06-2018 
(Π. Παπανικολάτος) 
 
1134/06-06-2018 
(Α. ΚΥΡΚΟΥ) 
 
688006/29-05-2018 
(Γ. Παπανικολάτος) 
 
1756/20-08-2018 
(µη ασφαλισης µισθωτών)  

 
 
-//- 
 
 
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΚΑ Πάτρας 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης 
Εργασ. Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµερ. λήξης της προθεσµ. 
υποβολής προσφοράς 
ή ένορκη βεβαίωση  
(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐   

134/05-03-2018 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
284319/14-08-2018 

Συµβολαιογραφείο κ. Ευανθία Παν. 
Λαγγούση 
 
ΣΕΠΕ 

   461/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    461/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   461/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτωχευτικό συµβιβασµό 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    461/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   462/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    462/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   464/24-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης  
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    464/24-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   463/23-08-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε δικ. απόφαση 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    463/23-08-2018 

Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 

   547675.779270/01-03-2018 Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
(Γ.Ε.Μ.Η.) 
(παρ. γ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)  ☐   

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

   25-08-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις λοιπές 
περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του 
άρθρου 22 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)    25-08-2018 

Π. Παπανικολάτος 

Πιστοποιητικό µη διάπραξης 
επαγγελµατικού παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης)   

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 
 
-//- 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
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- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

  

31-12-2018 
 
 
 
-//- 
 
 
 
-//- 
 
 
- 
 
 
 
31-12-2018 
 
 
 
- 

31/4997/03-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
οφειλή) 
 
1825/4997/20-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο& Α. Κύρκου – µη 
τέλεση πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Εταιρεία – µη οφειλή) 
 
1085/19-06-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
3/02-01-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη οφειλή) 
 
306/19-06-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Ελλάδας 
 
 
 
-//-  
 
 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
-//-  
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 
 
-//-  
 

   25-08-2018 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016, για την περίπτωση της 
παραγράφου Α.9 του άρθρου 22 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης, 
τελευταίο εδάφιο)  

   25-08-2018 

Π. Παπανικολάτος 

• ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών για την απόδειξη της µη συνδροµής του λόγου αποκλεισµού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22 (παρ. στ, 
άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

☐     Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐ 
 

  

☐    Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία 
των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο) 
(παρ. στ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

 ☐   

 

• ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β (άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 

• ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ (άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
(παρ. α, άρθρο 23.4 ∆ιακήρυξης) 

  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 
Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα Μ.Ε.ΕΠ. 
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(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
(παρ. α, άρθρο 23.6 ∆ιακήρυξης) 

  28-03-2019 ∆15/3253/29-03-2016 
Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών 
∆/νση Μητρώων – Τµήµα Μ.Ε.ΕΠ. 

   25-08-2018 Π. Παπανικολάτος Υ/∆ Ανεκτέλεστου 
(παρ. α, άρθρο 23.5 ∆ιακήρυξης) 
    25-08-2018 Π. Παπανικολάτος 

      

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Για την περίπτωση Ο.Ε.: 

Καταστατικό    04-06-1997  

Ιδιωτικό Συµφωνητικό εταίρων    23-06-1997 

 

  
 547675.779270/01-03-2018 Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(µε συνηµµένο το υπ’ αρίθ. 199/2015 
έγγραφο πρωτοδικείου) 

 ☐    

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν  

Βεβαίωση Ανεκτέλεστου 
«Αποκατάσταση Προβλητών 
Φισκάρδου» 

  - 13290/18-05-2018 ∆ήµος Κεφαλλονιάς-∆.Τ.Υ. 

    
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ. Π. 
Παπανικολάτου (ΑΕ780318) 

Υπουργείο ∆ηµόσια Τάξης 

Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης-
∆ραστηριότητες 

   24-08-2018 ΑΑ∆Ε-TaxisNET 

Υ.∆. καταδικαστικής απόφασης κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του 
ν.3310/2005 

   25-08-2018 Π. Παπανικολάτος 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τίθεται υπόψη της 
Αναθέτουσας Αρχής το 2ο Πρακτικό (α’ απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν λόγω έργου όπου 
διαπιστώθηκε ότι στα υποβληθέντα στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω ελλείψεις: 

• Πιστοποιητικό µη διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος των Α. Κύρκου και Π. Παπανικολάτου µε ηµεροµηνία 
έκδοσης µεταγενέστερη της 08-08-2018. 

• Φορολογική Ενηµερότητα του προσωρινού µειοδότη που να που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου (02-07-2018) καθώς και την ηµεροµηνία πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνιζόµενου (08-08-2018). 

• Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης Εργασ. Σχέσεων (ή ένορκη βεβαίωση εφόσον 
δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού από την αρµόδια αρχή), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµερ. λήξης της προθεσµ. υποβολής προσφοράς (παρ. ββ, άρθρο 23.3 
∆ιακήρυξης) ήτοι στις 02-07-2018(σηµειώνεται ότι µε τα ήδη υποβληθέντα δεν καλύπτεται το χρονικό διάστηµα 06-
03-2018 έως 02-07-2018). 

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ που να καλύπτει την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνιζόµενου (02-07-
2018) καθώς και την ηµεροµηνία πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνιζόµενου 
(08-08-2018). 
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προτείνεται  
κατ’ εφαρµογή της παρ. 4.2.γ της διακήρυξης της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή να παράσχει προθεσµία στον προσωρινό 
ανάδοχο ώστε να συµπληρώσει τα ως άνω δικαιολογητικά µε την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν κατά τα 
οριζόµενα στη διακήρυξη.  
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν 
πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό 
της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια µέσου του «πεδίου επικοινωνίας» του RFI. 

Αργοστόλι 14/9/2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ   

 

 
 

2οΠΡΑΚΤΙΚΟ(β’ απόσπασµα) 
Της επιτροπής διαγωνισµού, για τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» 
του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε 
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) και µε το σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών, µε διαδικασίες των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε 
οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α 
του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
∆ιευθύνουσα ή  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο: Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης  

 

Έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 348.879,99 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

∆ιακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 14703/04-06-2018 
Αριθ. ∆ιακήρυξης: 357 
Αριθ. Απ.: 168/2018 
Α∆ΑΜ:18PROC003198276 2018-06-04 
Α∆Α: 6ΨΖΒΩΕ5-85Π 

Προκήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 14684/04-06-2018 
Α∆Α: 7Χ5ΧΩΕ5-ΗΚ9 
Α∆ΑΜ: 18PROC003195852 2018-06-04 

Α/Α Συστήµατος: 71953 

Λήξη υποβολής προσφορών: 02/07/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 10/07/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Αριθµός Απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης 1ου 
Πρακτικού και ανάδειξης Προσωρινού µειοδότη: 

Αριθ. Απόφ.: 228/2018 (24-7-2018) 
Α∆Α: 65ΒΝΩΕ5-ΞΣΒ 

Αριθµός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού µειοδότη: 

21091/07-08-2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  
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Ηµεροµηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών µειοδοσίας µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

08/08/2018 

Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών 
εγγράφων νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τους 
όρους της εγκεκριµένης διακήρυξης: 

Εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο (έως 28/08/2018) 

Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού µειοδότη µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

25/08/2018 

Ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή (εντός 3 εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών):  

27/08/2018 

Αριθµός πρωτ. πρόσκλησης υποβολής 
πρόσθετων δικαιολογητικών προσωρινού 
µειοδότη: 

25153/19-09-2018 

Ηµεροµηνία αποστολής πρόσκλησης υποβολής 
πρόσθετων δικαιολογητικών µειοδοσίας µέσωτ 
ης λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

19/09/2018 

Προθεσµία υποβολής πρόσθετων 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: 

Εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο (έως 24/09/2018) 

Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού µειοδότη µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»: 

21/09/2018 

Ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή (εντός 3 εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών):  

21/09/2018 

 
Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 
10:00 π.µ. η επιτροπή διαγωνισµού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4/2018 (26/01/2018) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Α∆Α:6ΠΜΕΩΕ5-Υ7Μ, ως ετήσια επιτροπή διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς που δεν υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. για το έτος 2018, 
έχοντας τη νόµιµη απαρτία (άρθρο 14 Κ.∆.∆.), 

Πίνακας 1: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
1 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρόεδρος 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
2 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 
3 

Υπάλληλος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τακτικό Μέλος 

συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των πρόσθετων δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά (έπειτα από ενηµέρωση του Χειριστή της Α.Α.) και προσκοµίστηκαν σε έντυπη 
µορφή από την «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» για το εν λόγω έργο. 
Μετά την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ο 
προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ» υπέβαλε ηλεκτρονικά, µέσω της 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα ζητούµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω 
διαγωνισµό, εντός της προβλεπόµενης στα έγγραφα της σύµβασης ηµεροµηνίας. 
Η επιτροπή διαγωνισµού, έχοντας παραλάβει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε έντυπη µορφή 
και σε σφραγισµένο φάκελο (υπ’ αρίθ. 25.533/21-09-2018) διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
εµπρόθεσµα (εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή). 
Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φάκελου µε τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, στη µονογραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο 
Πίνακα 2: Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Πίνακας 2: Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Κατά την υποβολή: 
της Προσφ. (Π) / των 
∆ικαιολογητικών (∆) 

∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 

Π 
02-07-
2018 

∆ 
08-08-
2018 

Λήξη 
ισχύος 

Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

• ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού (άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης & άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016), ως προς το χρόνο έκδοσης τους ή 
ισχύος τους (άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης) 

  14-07-2018 64853715/14-05-2018 Φορολογική Ενηµερότητα Εταιρίας 
(παρ. β, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  12-08-2018 65293881/12-07-2018 

ΑΑ∆Ε  
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εξόδων 

Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγρ. και Συντ. της Επιθεώρησης 
Εργασ. Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµερ. λήξης της προθεσµ. 
υποβολής προσφοράς 
ή ένορκη βεβαίωση  
(παρ. ββ, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

   

178/19-09-2018 
Ένορκη Βεβαίωση 
 
 
284319/14-08-2018 

Συµβολαιογραφείο κ. Ευανθία Παν. 
Λαγγούση 
 
ΣΕΠΕ 

  

- 
 
 
 
- 
 
 

1461/19-09-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
401/19-09-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 Πιστοποιητικό µη διάπραξης 

επαγγελµατικού παραπτώµατος 
(παρ. ε, άρθρο 23.3 ∆ιακήρυξης) 

  

- 
 
 
 
- 
 
 

1461/19-09-2018 
(Α. Κύρκου – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 
 
401/19-09-2018 
(Π. Παπανικολάτο – µη τέλεση 
πειθαρχικού) 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
 
 
 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
 
 

• Έλεγχος νοµιµοποίησης (άρθρο 23.8 ∆ιακήρυξης) 

• Για την περίπτωση Ο.Ε.: 
 
 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
(µε συνηµµένο το υπ’ αρίθ. 199/2015 
έγγραφο πρωτοδικείου) 

  
 646278.923502/01-09-2018 

&646278.923503/01-09-2018 
 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
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 646278.923502/01-09-2018 

& 646278.923503/01-09-2018 
 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιµελητηρίου 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης 
τίθεται υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής το 2ο Πρακτικό (β’ απόσπασµα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του εν 
λόγω έργου  
 

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ.» µε 
µέση έκπτωση προσφοράς 35,25% για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν 
πρακτικό, ως κατωτέρω. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κοινοποιεί το ψηφιακά υπογεγραµµένο Πρακτικό 
της Επιτροπής, στον Χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής δια µέσου του «πεδίου επικοινωνίας» του RFI. 
Η απόφαση κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 2 (α’ & β’ απόσπασµα)) µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, θα 
κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (βλ. άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017) µέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» 
και επιπλέον το σύνολο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θα αναρτηθούν στο χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού». 

 
 
Αργοστόλι 3/10/2018 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 

                  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη  α) να εγκρίνουν ως έχει   το παραπάνω  2 ο Πρακτικό  
(α & β αποσπάσµατα) του  ηλεκτρονικού   διαγωνισµού για την εκτέλεση  του  έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και  την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε 
την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ.» µε µέση έκπτωση προσφοράς 35,25% για την κατασκευή του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

                  Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία   - Μιχαλάτος Θεόφιλος – Γκισγκίνης Νικόλαος 
                      Ανουσάκης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 110 /2018  απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  168  /2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης 
Α∆Α: ΩΜΚΖΩΕΩ-Ζ2Σ    
4) το από   10-07-2018 Πρακτικό (1ο)  της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού  ∆ιαγωνισµού του εν λόγω  έργου το οποίο εγκρίθηκε 
µε την 228/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 65ΒΝΩΕ5-ΞΣΒ    
5)  Το παραπάνω  2ο Πρακτικό (α &    β αποσπάσµατα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού    
Και την εισήγηση της Προέδρου  
 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει στο σύνολό του το 2ο Πρακτικό (α  &    β  αποσπάσµατα) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   , για τη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου,  διενέργειας «ανοικτής διαδικασίας» µέσω Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων ∆.∆ Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» εκτιµώµενης αξίας  432.611,18  €  Ευρώ  (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  24% ). 
2) Αναθέτει  την σύµβαση   στον µειοδότη οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΟΕ.» µε µέση 
έκπτωση προσφοράς 35,25% για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
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3) Η  παρούσα Απόφαση ,  κατακύρωσης (έγκρισης του Πρακτικού 2 (α’ & β’ απόσπασµα)) µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών,  κοινοποιείται  σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (βλ. 
άρθ. 105 του Ν.4412/2016, άρθ. 14 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017) µέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» και επιπλέον 
το σύνολο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θα αναρτηθούν στο χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού». 
 

 
4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: 
 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα 
Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 
περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 
επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

 


