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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 33ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16 η  Νοεµβρίου  2017 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  16 η  Νοεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα    
12:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  35801/ 10-11-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                           
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                 
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                          
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας  (ΠΑΡΩΝ από την 280 έως και την 289/2017)                                                             
5.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)      
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 280 έως και την 286/2017)                                                                       
7. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την 282 έως και την 290/2017 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  280   / 2017                                                         Α∆Α: 73ΩΗΩΕ5-Π7Ο 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 
«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη 
 της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το παρακάτω θέµα  : 
 Έγκριση  1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης 
«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής 

 ∆ήµου Κεφαλλονιάς»και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του  εν  
λόγω θεµάτος  και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –Μινέτος 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας) ψηφίσουν 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του εν λόγω θέµατος  και  την ένταξή του στην ηµερήσια διάταξη ,  
 η Πρόεδρος, θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 35836/10-11-2017 διαβιβαστικό  
του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. Τσιούτσιου Γεράσιµου ο οποίος διαβιβάζει 

συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό που 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει   του παραπάνω 1ου Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 

(ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών) για την Ανάθεση της Μελέτης«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση 
Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» Εκτιµώµενης αξίας  22.038,37 
€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  και  Κουρκουµέλης Ηλίας.            

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  65/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί έγκρισης Υποφακέλου 1 δηµόσιας 
σύµβασης της µελέτης) . 
3) Την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΩ7ΨΩΕ5-ΓΕ7 περί κατάρτισης των  
όρων δηµοπράτησης) 

4)την 252/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΝΣΓΩΕ5-ΧΘΡ περί 
Επανασυγκρότησης Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού )  
Το µε αρίθµ. πρωτ.35836 /10-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  35836/10-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών) για την 
Ανάθεση της Μελέτης«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων 
∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» Εκτιµώµενης αξίας  22.038,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   

2.  Σύµφωνα µε την παράγραφο 21.2 της ∆ιακήρυξης η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 
των διαγωνιζόµενων  παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω: 

 

A/A Επωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου 
Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
UTΠ=σ1*Κ1+σ2*Κ2+σ3*Κ3 

1 

ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 

71,5 

2 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: 

-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

72,0 
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Επισηµαίνεται  ότι ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής προσφοράς είναι 75%. 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
4.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης 
όπως καταρτίσθηκε  µε την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΩ7ΨΩΕ5-ΓΕ7). 

                                                                      
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281  / 2017                                                                 Α∆Α: ΩΡΖΞΩΕ5-ΩΨΓ 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για  σύσταση του 
Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης 
προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής κ. Κατσωνόπουλο 
Θεόδωρο ο οποίος εισηγούµενος το   10 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης:  «Γνωµοδότηση και εισήγηση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για  σύσταση του Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 34646/1-11-2017 εισηγητικό 
σηµείωµα της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τοπικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Αλεξίας Ζαπάντη  το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Κανονισµός διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόµενων 
προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
∆ιατάξεις: 

1. Του Ν.3463/2006, άρθρο 75. 

2. Του Ν.4056/2012, άρθρο 17, παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, & 10. 

3. Του Ν.3463/2006, άρθρο 199, παρ. 4. 

4. Του Ν.3852/2010, άρθρο 72, παρ. θ. 

5. Την υπ’ αριθµ. 244/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

6. Την υπ’ αριθµ. 894/2012 Απόφαση ∆ηµάρχου και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
1238/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 Εδάφ. α Ενότητα Ι του Ν. 3463/2006 «Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές 
διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 
εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας 
ζωής της τοπικής κοινωνίας.» 
Σύµφωνα µε την παρ. θ του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
συµβούλιο την αξιοποίηση της περιουσίας του ∆ήµου. 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 

 

Αργοστόλι,  01/11/2017 

Αριθ. Πρωτ.:  34646 

Ταχ.∆/νση 
 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
e-mail 
 

: 21η Μαΐου 
  Αργοστόλι, 28100 
: Κατσωνόπουλος Θεόδωρος 
: 26713 61024 
: toa1@kefallonia.gov.gr 

Προς: Οικονοµικής Επιτροπή 
            ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
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Σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, τα ανεπιτήρητα ζώα που συλλαµβάνονται υπό συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις και διαδικασίες, αποτελούν περιουσία του ∆ήµου (κινητή) η οποία διατίθεται για συγκεκριµένους 
σκοπούς. 
Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.4056/2012: 

• Παρ. 1 «Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται 
εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανοµένου του βοσκότοπου 
αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήµανση». 

• Παρ. 2 «Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή, µεταφορά φύλαξη, 
διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους». 

• Παρ. 3 «Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση, 
επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή 
παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η 
προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο κωδικός εκµετάλλευσης». 
Με βάση τα ανωτέρω, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς: 

έχει ιδρύσει και λειτουργεί κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε Κωδικό Αριθµό: EL 23301610 

• έχει συνάψει µνηµόνιο συνεργασίας µε τον κ. Σταµούλη Κυριάκο του Αναστασίου υπ’ 
αριθµ.πρωτ.: 24297/07-08-2017, το οποίο έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 244/2017 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο κ. Σταµούλης Κυριάκος αφιλοκερδώς και χωρίς κάποιο άλλο 
αντάλλαγµα αναλαµβάνει την φροντίδα των ζώων, που θα συλλαµβάνει ο ∆ήµος, µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή 
των ζώων στον ιδιοκτήτη τους. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς αναλαµβάνει την κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών (ζωοτροφών) των ζώων για το διάστηµα της φύλαξης τους. 

• Παρ. 5 «Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση της 
παραγράφου 3, σηµαίνονται µε ενώτια, καταγράφονται στο µητρώο της εκµετάλλευσης και στην 
Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση». 

• Παρ. 6 «Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους 
ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την περισυλλογή 
τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου». 

• Παρ. 7 «Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήµο µε 
διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπική 
στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της 
παραγράφου 3». 

• Παρ. 8 «Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµελής επιτροπή παρακολούθησης 
του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή ενός 
τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήµου». 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει συγκροτήσει τριµελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος 
διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων µε την υπ’ αριθµ. 894/2012 Απόφαση ∆ηµάρχου και 
όπως αυτή τροποποιήθηκε την υπ’ αριθµ. 1238/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου. 

• Παρ. 9 «Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήµανση του 
ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της 
παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπηρεσία του δήµου». 

• Παρ. 10 «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή 
του, εντός του δεκαηµέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης 
του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική 
εγκατάσταση». 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 «∆ωρεές δηµοτικών και κοινοτικών κινητών 
πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, προς το 
∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης...». 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή: 

• η σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων είναι αρκετά συχνή 

• ο αριθµός των ζώων που τακτικά διανέµονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι κάθε φορά πολύ µικρός 
µε αποτέλεσµα να απασχολείται το Σώµα ακόµη και για την διανοµή 2-3 ζώων κάθε φορά 

• η συγκέντρωσή τους ώστε να ανέλθουν σε έναν υψηλότερο αριθµό και να µην απαιτούνται συχνές 
εισηγήσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεπάγεται αυξηµένες δαπάνες φροντίδας και διατήρησής τους 

προκειµένου για: 

• την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ∆ήµου, µέσω του κόστους σίτισης των ζώων 
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• την αµεσότερη και ταχύτερη ολοκλήρωσή της προβλεπόµενης διαδικασίας σφαγής των ζώων και 
δωρεάν διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 
Την έγκριση του «Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας διάθεσης παραγόµενων 
προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» όπως αυτός σας επισυνάπτεται. 
 
Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆Σ. 
 
     Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος                        Η Αν. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
 
Κατσωνόπουλος Θεόδωρος Κων/νος                                    Ζαπάντη Αλεξία 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΑΓΙΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
                                                                           Άρθρο 1 

Σκοπός 
 

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µίας πάγιας διαδικασίας σχετικά µε τη 
σύλληψη, διατήρηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η 
θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης των ζώων που εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, 
έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της οικονοµικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας. 
 
                                                                          Άρθρο 2 

Νοµικό πλαίσιο 
 

Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17. 
Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4. 
Ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/Β’/13-03-2012). 
Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010). 
 

Άρθρο 3 
∆ιαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων 

 
1. Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων (υποβολή αίτησης από πολίτη, έγγραφο άλλης υπηρεσίας κ.λ.π.). 
2. ∆ιενέργεια αυτοψίας από την αρµόδια Υπηρεσία. 
3. Κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης για το σηµείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η 

«παγίδα», για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 
4. Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

(Α) Τοποθέτηση «παγίδας» από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ή 
(Β) κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης από ιδιώτη. 

5. Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά στο χώρο φύλαξης. 
6. (Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης: 

• Επικοινωνία µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την 
ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων. 

• Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής. 

• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους: υποβάλλει σχετική 
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αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο και του επιστρέφονται τα ζώα. 

• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός δέκα (10) 
ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην 
κτηνοτροφική του εκµετάλλευση, ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς 
Επιτροπής. 

  (Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης: 

• ∆ιατήρηση των ζώων για δέκα (10) ηµέρες. 

• Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη τους για επιστροφή τους, αυτά 
επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του 
εκµετάλλευση, ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής. 

• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίµου, πληρωµή και 
επιστροφή ζώων). 

Άρθρο 4 
Σφαγή & πάγια διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η άµεση σφαγή των παραγωγικών 
ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ύστερα από την: 

• κατ’ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόµενο, από τον Ν.4056/12 άρθρο 17, διάστηµα των 
δέκα (10) ηµερών και 

• λήψη σχετικής Απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
∆ιαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που προκύπτουν από 
την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στα 
ιδρύµατα µε φιλανθρωπική στόχευση και σε αναλογία: 

1. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, το 35% της συνολικής ποσότητας 
2. Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου, το 35% της συνολικής ποσότητας 
3. Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου, το 20% της συνολικής ποσότητας και 
4. Ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς «Ο ΣΩΤΗΡ», το 10% της συνολικής ποσότητας. 

Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού παραλαβής των 
προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό. 
 

Άρθρο 5 
Ισχύς 

 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και 
δηµοσιοποίησης του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται µόνον µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα 
προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω «Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων & πάγιας διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» µε  την συµπλήρωση:  να πηγαίνουν προς έγκριση ετησίως τα απολογιστικά 
στοιχεία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να ελέγχει αν τηρήθηκαν οι όροι του άρθρου 4 ως προς την  
αναλογία διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων  . 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι συµφωνεί µε τον παραπάνω  Κανονισµό προτείνει όµως η 
διαχείριση και η διάθεση  να πηγαίνουν  προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προληπτικά µε 
εισήγηση της τριµερούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος και ψηφίζει την πρότασή του. 

Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαδάτος 
Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος –Μινέτος ∆ιονύσιος. 
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 244/2017 απόφαση ∆.Σ 
3) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α) Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την  σύσταση του 
«Κανονισµού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας διάθεσης παραγόµενων 
προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς» έτσι  όπως συντάχθηκε από 
την Αρµόδια Υπηρεσία και αναλυτικά:  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΑΓΙΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός µίας πάγιας διαδικασίας σχετικά µε τη 
σύλληψη, διατήρηση και σφαγή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την δωρεάν διάθεση των παραγόµενων προϊόντων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η αναγκαιότητα προτυποποίησης της διαδικασίας και η 
θέσπιση σταθερού πλαισίου διάθεσης των ζώων που εµπίπτουν στην κινητή περιουσία του ∆ήµου, 
έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
από τις συχνές εισηγήσεις διάθεσης ζώων µε γνώµονα την αρχή της οικονοµικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας. 

Άρθρο 2 
Νοµικό πλαίσιο 

 
Ο Ν.4056/2012, άρθρο 17. 
Ο Ν.3463/2006, άρθρο 95 και άρθρο 199 παράγραφος 4. 
Ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/Β’/13-03-2012). 
Ο Ν.3852/2010, άρθρο 72 παράγραφος θ (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010). 
 

Άρθρο 3 
∆ιαδικασία σύλληψης & διατήρησης των ζώων 

 
7. Ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου για την ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων (υποβολή αίτησης από πολίτη, έγγραφο άλλης υπηρεσίας κ.λ.π.). 
8. ∆ιενέργεια αυτοψίας από την αρµόδια Υπηρεσία. 
9. Κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης για το σηµείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η 

«παγίδα», για την σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 
10. Σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

(Α) Τοποθέτηση «παγίδας» από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ή 
(Β) κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης από ιδιώτη. 

11. Αποµάκρυνση των συλληφθέντων παραγωγικών ζώων και µεταφορά στο χώρο φύλαξης. 
12. (Α) Σε περίπτωση που τα ζώα φέρουν ενώτια σήµανσης: 

• Επικοινωνία µε το Τµήµα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την 
ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη των ζώων. 

• Επιβολή του οριζόµενου από τον νόµο προστίµου στον ιδιοκτήτη τους µε απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής. 

• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων επιθυµεί την επιστροφή τους: υποβάλλει σχετική 
αίτηση, πληρώνει το επιβληθέν πρόστιµο και του επιστρέφονται τα ζώα. 

• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν αιτηθεί την επιστροφή τους εντός δέκα (10) 
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ηµερών, αυτά επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην 
κτηνοτροφική του εκµετάλλευση, ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς 
Επιτροπής. 

  (Β) Σε περίπτωση που τα ζώα δεν φέρουν ενώτια σήµανσης: 

• ∆ιατήρηση των ζώων για δέκα (10) ηµέρες. 

• Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη τους για επιστροφή τους, αυτά 
επέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου και καταχωρούνται στην κτηνοτροφική του 
εκµετάλλευση, ύστερα από σχετική Απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής. 

• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την επιστροφή τους, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω (επιβολή προστίµου, πληρωµή και 
επιστροφή ζώων). 

 
Άρθρο 4 

Σφαγή & πάγια διάθεση παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
Κατόπιν των διαδικασιών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθεί η άµεση σφαγή των παραγωγικών 
ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ύστερα από την: 

• κατ’ ελάχιστο διατήρησή τους για το οριζόµενο, από τον Ν.4056/12 άρθρο 17, διάστηµα των 
δέκα (10) ηµερών και 

• λήψη σχετικής Απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
∆ιαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Καθορίζεται πάγια δωρεάν διάθεση του συνόλου των παραγόµενων προϊόντων που προκύπτουν από 
την σφαγή των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στα 
ιδρύµατα µε φιλανθρωπική στόχευση και σε αναλογία: 

1.∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, το 35% της συνολικής ποσότητας 
2.Οίκος Ευγηρίας Αργοστολίου, το 35% της συνολικής ποσότητας 
3.Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Ληξουρίου, το 20% της συνολικής ποσότητας και 
4.Ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς «Ο ΣΩΤΗΡ», το 10% της συνολικής ποσότητας. 

Η ανωτέρω διαδικασία δωρεάν διάθεσης ολοκληρώνεται µε την υπογραφή πρακτικού παραλαβής των 
προϊόντων από τον εκάστοτε κοινωφελή οργανισµό. 
Τα απολογιστικά στοιχεία της  διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων &  της πάγιας 
διάθεσης παραγόµενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκµετάλλευση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
αποστέλλονται  ετησίως στο    ∆ηµοτικό Συµβούλιο   , προκειµένου να ελέγχονται ως προς την τήρηση 
της αναλογίας της πάγιας δωρεάν διάθεσης τους  . 
 

Άρθρο 5 
Ισχύς 

 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού ξεκινάει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και 
δηµοσιοποίησης του. Ο κανονισµός τροποποιείται ή συµπληρώνεται µόνον µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε ενδεχόµενη µεταβολή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο Κανονισµός θα 
προσαρµόζεται µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  282  /  2017                                                       Α∆Α: ΩΥΛΗΩΕ5-0Κ2 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2017.  
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο 
στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  2ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  
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Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του 
άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις 
διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του 
άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και 
έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) 
αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει 
ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε 
άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της 
σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, 
έπειτα η απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου 
αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  
πιστώσεις  .   
 
Επίσης η  αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει 
και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
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άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  . 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω : 
Α) Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  
πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού 
οικον. έτους  2017 . 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

223 09/11/2017 310,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, βάσει της αριθ. 
35196/06-11-2017 Μελέτης ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

224 09/11/2017 2.471,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 

225 10/11/2017 520,80 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ [βάσει της µε αριθ. πρωτ.:35729/09-11-
2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Η/Μ] 

226 10/11/2017 2.356,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ (ΟΠΣΝΑ), αριθ. πρωτ.:1629/03-11-
2017(πρωτ.εισερχ.∆ήµου Κεφαλλονιάς:35149/06-11-
2017)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

227 13/11/2017 980,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

229 15/11/2017 3.998,38 Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών 

230 15/11/2017 415,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 

 
Β) Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

760 02/11/2017 5.000,00 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)-ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 301/2017 ΑΠ.∆Σ 15.6741.02 0,00 

761 02/11/2017 2.800,00 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - 
σπαστικά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΕ (ΑΡΙΘ. 301/2017 ΑΠΟΦ. ∆Σ 15.6741.03 0,00 

762 02/11/2017 150,00 
Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ 10.6253 0,00 



 1305 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 

763 02/11/2017 10.000,00 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ 
[ΑΡΙΘ.301/2017 ΑΠΟΦ.∆Σ] 15.6741.05 0,00 

764 02/11/2017 2.000,00 

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΕ[ΑΡΙΘ. 301/2017 ΑΠΟΦ.∆Σ] 15.6741.06 0,00 

765 02/11/2017 10.000,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών 
, τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)-
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ[ΑΡΙΘ.301/2017 
ΑΠΟΦ.∆Σ] 15.6741.07 0,00 

766 03/11/2017 5.000,00 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών 
δηµοσίου ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)-
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε.(ΑΡΙΘ. 301/2017 
ΑΠΟΦ.∆Σ) 15.6741.08 0,00 

767 03/11/2017 55.000,00 

Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)-
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε.(ΑΡΙΘ. 301/2017 
ΑΠΟΦ.∆Σ) 15.6741.09 0,00 

768 03/11/2017 15.000,00 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)-ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΕ[ΑΡΙΘ. 301/2017 ΑΠΟΦ. ∆Σ] 15.6741.10 0,00 

769 03/11/2017 50,00 

Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)-
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΕ[ΑΡΙΘ.301/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ] 15.6741.11 0,00 

770 06/11/2017 490,00 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2017 ∆ΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (αριθ. 34352/30-10-
2017 ∆/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) 00.6453.01 128,00 

771 06/11/2017 4.280,00 

Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού 
κτιρίων και χώρων δηµοτικών 
τουαλετών. 70.6274 0,00 

772 06/11/2017 3.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[αριθ. 
34422/31-10-2017 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.7135.03 0,00 

773 06/11/2017 1.496,06 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - 
επισκευής εγκαταστάσεων για τις 
ανάγκες της ∆.Ε Αργοστολίου. 20.6662.01 3,94 

774 06/11/2017 1.500,00 

Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής 
τηλεµατικής διαχείρισης 
στόλου(ΑΡΙΘ. 34991/03-11-2017 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Τ.Π.Ε. & ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ) 00.6453.02 0,00 
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775 06/11/2017 311.886,90 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου Α' Φάση 
(∆ηµ.Γηροκοµείο)-[20ος 
Λογαριασµός- 60.7336.01 0,00 

776 06/11/2017 240,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στις 4-7 
/12/2017 Συνάντηση εργασίας για 
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης , 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ_x000D_ 15.6422 410,00 

777 06/11/2017 140,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στις 4-7 
/12/2017 Συνάντηση εργασίας για 
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης , 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ ∆ΟΡΙΖΑ 15.6422 270,00 

778 06/11/2017 11.336,92 
Μελέτη ανάπλασης κοιν/των χώρων ∆. 
Αργοστολίου[9η ΕΝΤΟΛΗ]   

779 08/11/2017 396,80 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.6462 3.524,53 

780 10/11/2017 196,34 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ (ΟΠΣΝΑ), αριθ. 
πρωτ.:1629/03-11-
2017(πρωτ.εισερχ.∆ήµου 
Κεφαλλονιάς:35149/06-11-
2017)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 30.7412.28 0,00 

781 10/11/2017 985,40 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 35.6262.18 44.969.78 

782 10/11/2017 595,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 35.6262.18 44.374,58 

783 10/11/2017 402,82 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 35.662.03 7.683,03 

784 10/11/2017 977,67 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ 35.6662.03 6.705,36 

785 10/11/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 35.6262.18 43.374,58 

786 13/11/2017 460,04 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.6462 3.064,49 

787 13/11/2017 2.471,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά 10.7134.00 140,56 

788 13/11/2017 152,33 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 35.6662.02 5.656,21 

789 13/11/2017 847,67 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 35.6262.18 42.526,91 

791 
 
14/11/2017 
 

310,00 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, βάσει της 
αριθ. 35196/06-11-2017 Μελέτης 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

60.6431.01 
 

4.690,00 
 

792 
16-11-
2017 1,727.047,75 

7oς λογαριασµός ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 64.7336.04 1.033.847,69 
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ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

793 14/11/2017 520,80 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΕΛΙΟ 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ[βάσει της µε αριθ. 
πρωτ.:35729/09-11-2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ-
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Η/Μ] 15.7333.11 72,24 

794 14/11/2017 980,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 10.6264 2.633,16 

797 15/11/2017 3.998,38 
Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών 35.6662.01 10,1 

798 15/11/2017 11.900,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00 

799 15/11/2017 415,00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.) 10.7135.00 0,00 

800 15/11/2017 676.625,93 

Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων- Πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΕΠ ΚΑ 
2012ΕΠ02200001(2ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7336.05 27.692,66 

801 15/11/2017 999,99 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 35.6262.17 3.207,13 

802 15/11/2017 74,40 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.6264 2.558,76 

803 15/11/2017 482,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ,ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 00.6073 1.345,00 

804 15/11/2017 28.370,38 

Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων- Πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΕΠ ΚΑ 7ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7322.01 241.591,04 

805 15/11/2017 145,75 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.6611 354,25 

806 15/11/2017 400,00 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΘΗΝΑ :27/11 & 28/11/2017 10.6422 757,32 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει : τα αιτήµατα 223 & 225 και τις προτάσεις : 760-
761-763- από 764 έως 769-776-777 από 781 έως 785 -788-789-791-793-798-801-805-806 & 
803/2017. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει : τα αιτήµατα 225 & 229 , όσο για το 226 
αναφέρει ότι συµφωνεί για τη   αναγκαιότητα ,αλλά την δαπάνη πρέπει να την αναλαµβάνει το 
Κράτος και όχι ο ∆ήµος και από τις προτάσεις ψηφίζει :  όλες τις προτάσεις για τις Πάγιες 
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Προκαταβολές ,  όλες τις Προτάσεις για τα Προνοιακά Επιδόµατα και τις  770-772-775-776-
777-779-793-797-798 και  806/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαδάτος 
Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος . 

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

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.                       
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   
Α) Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των 
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Β) Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    283/ 2017                                                                           Α∆Α: 70ΝΙΩΕ5-ΗΨΥ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
 
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 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση απόδοσης 
λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου  Εντάλµατος Προπληρωµής  για αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ.  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αίθ. Πρωτ. 34783/2-11-2017  εισήγηση του που έχει ως 
εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 2090Β/2017 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Τσιλιµιδού  ∆ιονύσιου  που έχει εκδοθεί 
µε την 195/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας – Παπαδάτος Νικόλαος-
Κωνσταντάκης Άγγελος - Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος και Μινέτος Νικόλαος . 
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  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  195/2017 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Τσιλιµιδός  ∆ιονύσιος        για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  2090 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    2.000,00   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο    µαζί µε 
το αριθ. 539/1-11-2017 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  το οποίο επισυνάπτεται  και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό    από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των  2.000,00  € τα 
οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  195/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 10.6323  για 
την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό 
Έλεγχο  για να κινούνται µε νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   284 / 2017                                                                  Α∆Α: 64Ψ5ΩΕ5-ΡΨΕ 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για Τέλη 
τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου.»   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 

∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και 
ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής 
διαχείρισης στόλου»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 6-11-2017 εισήγηση του στην οποία 
αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 
 
                                                                            Αργοστόλι : 06.11.2017 

       Αριθ.Πρωτ.:  ∆.Υ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 

Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά 

µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 

και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ 

ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη 

έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη 

υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  

Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα 

νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση 

παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία 

αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
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Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 

Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 

οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  

Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  

α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  

β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 

νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. 

Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».    

Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη 

χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται 

ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική 

ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα 

πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 

Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 

όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 

αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να 

εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 

ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά 

νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, 

το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την 

κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα 

του ενός οικονοµικά έτη. 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Τέλη 

τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου» , διαθέσιµης πίστωσης για το Οικ. 

Έτος 2017, ποσού 1.500,00 € και συνολικού προϋπολογισµού 12.152,00 € (µε Φ.Π.Α.), η οποία 

εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του 

προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 12.152,00 €, ενώ το ποσό που 

αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 1.500,00 €.   

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 

Συµβουλίου και  την αριθ. πρωτ. 250634/13-01-2017(Α∆Α:6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ) απόφαση της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος 

υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την 

δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ (12.152,00€) για την 

υλοποίηση της Υπηρεσίας «Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου» το 

οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2017 χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) από ίδια έσοδα, σε βάρος του ΚΑ 

00.6453.02 του προϋπολογισµού µε τίτλο «Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής 

διαχείρισης στόλου» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2018 ποσό δέκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ (10.652,00 €) από ίδια 

έσοδα, σε βάρος του ΚΑ 00.6453.02 του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2018 µε τίτλο «Τέλη 

τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου»:  

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
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Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί ο 
∆ήµος έχει πολύ πιο σοβαρές ανάγκες που πρέπει να καλύψει και το συγκεκριµένο κόστος για την  
υπηρεσία αυτή είναι πολύ υψηλό. 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος . 
 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το 222/6-11-2017 αίτηµα αναγκαιότητας δαπάνης 

− την αριθ.  774 /6-11-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

− την από 6-11-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
  
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 
 Α) Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης συνολικού ποσού 12.152,00 €), για την υλοποίηση της 

Υπηρεσίας «Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου» 

 

Β)Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο  

ευρώ (12.152,00 €), για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής 

τηλεµατικής διαχείρισης στόλου»: το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2017 χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) από ίδια έσοδα, σε βάρος του ΚΑ 

00.6453.02 του προϋπολογισµού µε τίτλο «Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής 

διαχείρισης στόλου» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα  

- στο έτος 2018 ποσό δέκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ (10.652,00€) από ίδια 

έσοδα, σε βάρος του ΚΑ 00.6453.02 του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2018 µε τίτλο «Τέλη 

τηλεπικοινωνιακής συνδροµής τηλεµατικής διαχείρισης στόλου»:  

 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, 
πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα 
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   285 / 2017                                                                     Α∆Α: 64ΣΟΩΕ5-490 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της 
υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του συστήµατος των Προνοιακών επιδοµάτων.» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 

∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και 
ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του 
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συστήµατος των Προνοιακών επιδοµάτων.»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 

35814/ 10-11-2017 εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
                                                                                                        Αργοστόλι : 10.11.2017  
                                                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 35814  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του 
Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά 
µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 
και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:  
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και 
των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά 
Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού 
Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά 
πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται 
µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται 
έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.  
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης.  
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. 
Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 
µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των 
πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα πίστωση του 
έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)  
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να 
εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του πδ 113/2010 
ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά 
νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η  
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πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' 
έτος σε περίπτωση τµηµατικής πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά 
έτη.  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης 
του Συστήµατος Προνοιακών Επιδοµάτων(ΟΠΣΝΑ) , συνολικού ποσού 2.356,00€ (µε Φ.Π.Α.), η 
οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του 
προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 2.356,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 196,34€.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 306/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 250634/13-01-2017[A∆Α:6Γ5ΠΟΡ1Φ-4ΞΟ] απόφαση της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος 
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση 
πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (2.356,00€) για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη του Συστήµατος Προνοιακών Επιδοµάτων(ΟΠΣΝΑ)» το οποίο 
κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2017 εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτα (196,34€) από ίδια έσοδα 
σε βάρος του ΚΑ 10.6266.01 του προϋπολογισµού του έτους 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός Singular Gogic Genesis» το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα και  
- στο έτος 2018 ποσό δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά(2.159,66)από ίδια 
έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.01 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και 
υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός SingularGogic Genesis», το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα  

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί την συγκεκριµένη δαπάνη πρέπει να την 
πληρώνει το Κράτος και όχι ο ∆ήµος. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 

− το  226/10-11-2017 αίτηµα αναγκαιότητας της δαπάνης  

− την αριθ.  780/10-11-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  

− την αρίθ. πρωτ. 34450/10-11-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
  
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 Α. Εγκρίνει την αναγκαιότητα  υλοποίησης  της Υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη του Συστήµατος 

Προνοιακών Επιδοµάτων(ΟΠΣΝΑ)» 

 Β. Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι  

ευρώ (2.356,00 €), για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη του Συστήµατος 

Προνοιακών Επιδοµάτων(ΟΠΣΝΑ)» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2017 και 2018 ως εξής: 
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- Στο τρέχον έτος 2017 εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτα (196,34€) από ίδια έσοδα 
σε βάρος του ΚΑ 10.6266.01 του προϋπολογισµού του έτους 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός Singular Gogic Genesis» το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα και  
- στο έτος 2018 ποσό δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά(2.159,66)από ίδια 
έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.01 του προϋπολογισµού του έτους 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και 
υποστήριξη λοιπού λογισµικού εκτός SingularGogic Genesis», το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα  
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, 
πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα 
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     286  / 2017                                                               Α∆Α: 6ΦΖΚΩΕ5-ΙΞ∆ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  
14-11-2017  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 500,00 € στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελβίρα Λορεντζάτου       για την 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 500,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Λορεντζάτου Ελβίρα  )             30.6323 (790/2017  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 35584/2017   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την 790/2017 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ.228 /2017 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.  
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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 στην υπόλογο υπάλληλο  
του ∆ήµου κ.  Ελβίρα Λορεντζάτου     ποσού 500,00  € από τον Κ.Α 30.6323 για την αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ  για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαδάτος Νικόλαος 
Κωνσταντάκης Άγγελος - Ανουσάκης Νικόλαος - ∆ιονύσιος Μινέτος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το  228/2017 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  790/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της δαπάνης συνολικού ποσού 500,00 € για την  αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ . 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 500,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 30.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Ελβίρα 
Λορεντζάτου    συνολικού  ποσού 500,00  € από τον Κ.Α 30.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών 
ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε 
νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
4. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   
31/12/2017. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   287 / 2017                                                                           Α∆Α: ΨΨΡ6ΩΕ5-2ΗΧ    
ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ. 600/8-11-2017 απόφασης Αναπληρωτή ∆ηµάρχου(περί ορισµού  
∆ικηγόρου) 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νικη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  

∆ιάταξης «Έγκριση της αριθ. 600/8-11-2017 απόφασης Αναπληρωτή  ∆ηµάρχου(περί ορισµού  ∆ικηγόρου)» θέτει 
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 35495/ 8-11-2017 /600 απόφαση Αναπληρωτή ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αργοστόλι  08.11.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Αριθµ. Πρωτ.: -35495- 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                             Αριθµ. Απόφασης: -600- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 
                                                                Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
 
1) Τα άρθρο 58  και 59 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Την µε αριθµ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµό Α/∆ηµάρχων 
4) Την µε αριθ. πρωτ. : 35481/08.11.2017 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
 
Τον ορισµό του δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Μιχάλη – ∆ιονυσίου Μοσχονά (ΑΜ∆Σ 41) στον οποίο 
παρέχουµε την εντολή – πληρεξουσιότητα, όπως παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών 
κατά την δικάσιµο της 9ης Νοεµβρίου 2017 και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, προβαίνοντας 
σε όλες τις κατά νόµο ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης κ.λ.π)  κατά την συζήτηση 
της από 17.02.2015 κλήσης του ∆ιονυσίου Κατσαίτη, µε την οποία επαναφέρεται για συζήτηση η έφεση 
του ανωτέρω κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά της µε αριθµό 106/2004 απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.   

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 3852/2010. 

Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς 
Κ.α.α 

  Αναπληρωτής ∆ηµάρχου 
∆ιονύσιος Λυκούδης                  

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παραπάνω απόφασης και τον ορισµό του δικηγόρου 
Κεφαλληνίας  κ. Μοσχονά Μιχαήλ ο οποίος χειρίζεται από το 2001 µέχρι σήµερα την υπόθεση αυτή , 
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έχει πλήρη γνώση και στο γραφείο του τηρείται ο φυσικός φάκελος της ,  να  παραστεί ενώπιον του 
Τριµελούς Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 9ης Νοεµβρίου 2017 και να εκπροσωπήσει τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς, προβαίνοντας σε όλες τις κατά νόµο ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση 
προσθήκης κ.λ.π)  κατά την συζήτηση της από 17.02.2015 κλήσης του ∆ιονυσίου Κατσαίτη, µε την 
οποία επαναφέρεται για συζήτηση η έφεση του ανωτέρω κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά της µε 
αριθµό 106/2004 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.   
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω:  επειδή δυόµιση χρόνια τώρα ο ∆ήµος δεν φρόντισε 
να πάρει τον φάκελο της υπόθεσης από τον δικηγόρο  ώστε να µπορούµε σήµερα να ξέρουµε τι 
οδηγίες έδωσε ο ∆ήµαρχος ,όσον αφορά το πολιτικό σκέλος και όχι το διαδικαστικό νοµικό προς τον 
εν λόγω δικηγόρο, δηλώνει ότι µε αυτό το σκεπτικό  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Παπαδάτος Νικόλαος– Ανουσάκης Νικόλαος–
Κουρκουµέλης Ηλίας- Μινέτος ∆ιονύσιος.  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την µε αρίθ. πρωτ. 35481/8-11-2017 γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
Την αριθ.600/2017 παραπάνω απόφαση του Αναπληρωτή ∆ηµάρχου: 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει την  600/2017 απόφαση του Αναπληρωτή ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
       2. Ορίζει  τον  δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Μιχάλη – ∆ιονυσίου Μοσχονά (ΑΜ∆Σ 41) και  παρέχει  
σε αυτόν  εντολή – πληρεξουσιότητα, όπως παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πατρών κατά 
την δικάσιµο της 9ης Νοεµβρίου 2017 και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, προβαίνοντας σε 
όλες τις κατά νόµο ενέργειες (κατάθεση προτάσεων, κατάθεση προσθήκης κ.λ.π)  κατά την συζήτηση 
της από 17.02.2015 κλήσης του ∆ιονυσίου Κατσαίτη, µε την οποία επαναφέρεται για συζήτηση η 
έφεση του ανωτέρω κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κατά της µε αριθµό 106/2004 απόφασης του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.   
   3.Η αµοιβή του εν λόγω δικηγόρου θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   288   / 2017                                                              Α∆Α: ΩΤ9ΤΩΕ5-ΛΝΥ                                                
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού  για “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ» . 
                         

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος  το  8ο θέµα   της  

ηµερήσιας διάταξης  : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού  για “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ». 
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τοµε αρίθµ. πρωτ. 35601/9-11-2017 διαβιβαστικό του 

σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το σχέδιο του εν λόγω διαγωνισµού το  οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

Θ Ε Μ Α :  Κατάρτιση όρων διαγωνισµού και διάθεσης πίστωσης  “Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων” 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣ  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη την εκτέλεση της υπηρεσίας “Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων”, η οποία δεν µπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του 
∆ήµου µας, διότι το ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε κάθε 
∆ηµοτική Ενότητα. 
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Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τα Τεύχη του Φακέλου 
∆ηµοσίας Σύµβασης “ Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων”.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τεύχη η υπηρεσία αφορά εργασίες καθαρισµού της κοίτης των ρεµάτων ή χειµάρρων, 
από την έντονη βλάστηση, τα φερτά υλικά και απορρίµµατα που έχουν εναποτεθεί στις κοίτες, ώστε να βελτιωθεί 
η ικανότητα απορροής υδάτων εξασφαλίζοντας οµαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας, 
διευθέτησης της κοίτης τους, ώστε να µην εµποδίζεται η ροή του νερού, καθώς και εργασίες ανάσχεσης της 
χαλικοροής µετά των απαιτούµενων υλικών γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισµό των πληµµυρικών 
φαινοµένων και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στα 44.000,00€ περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%, 
ενώ η διάρκεια της θα είναι εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  
Για την εν λόγω υπηρεσία στο οικονοµικό έτος 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση  
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 
Α.∆.Α.Μ. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

70.6275.07 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

24.000,00 € 

70.6275.02 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡPΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ  

20.000,00 € 

17REQ002183879 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύµφωνα µε : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Τις από 25/8/2017 Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  
6. τις εξειδικευµένες πιστώσεις συνολικού ποσού 44000 ευρώ για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ» 

7. Την µε αριθ. 309/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραλαβής του Φακέλου ∆ηµοσίας 
Σύµβασης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό 

8. Τις ανάγκες του ∆ήµου 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

1. την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης από τους ΚΑ 70.6275.02, 70.6275.07, 
κατόπιν Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης 

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  
3. τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία ως εξής: 

 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

                         Αργοστόλι  …../…./2017 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Βαλλιάνου  
Αργοστόλι  Κεφαλληνίας  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:   Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την διατήρηση της 
φυσικής κοίτης των χειµάρρων 
 
Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιακήρυξης:  
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Τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  

Προϋπολογισµού 44.000,00 ευρώ € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%), 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή),  
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 
γ) Την µε αριθ. 309/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί παραλαβής του Φακέλου ∆ηµοσίας 
Σύµβασης και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό 
δ) Την υπ’ αριθ. ……/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση και 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
δ)Τους όρους της παρούσας.  
ε) CPV : 45246410-0 

Καλεί 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της 
ανωτέρω υπηρεσίας. 
ΑΡΘΡΟ 1. Ισχύουσες  ∆ιατάξεις – Αποφάσεις: 

Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε: 

7. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117 όπως αυτός ισχύει. 

8. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

9. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 
ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 και της  
παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

10. Του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

11. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

12. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  

13. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και 
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού 
πλαισίου της. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Κεφαλλονιάς   
Κωδικός NUTS: ΙΙΙ EL 623  
Ιστοσελίδα: www.kefallonia.gov.gr  
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πλατεία  Βαλλιάνου Κτίριο Ξενία 
Ταχ.Κωδ.: 281 00 281 00 
Τηλ.: 2671360155 2671362660, 670 
Telefax: 2671022572 2671362660 
E-Mail: prom@kefallonia.gov.gr loukeri@kefallonia.gov.gr, prostasia@kefallonia.gov.gr  
Πληροφορίες:  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στo ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» την Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017, 
ώρα 10:00 το πρωί , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών: 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 
παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) Η περίληψη διακήρυξης, 
β) Η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
γ) Ο από 11-10-2017 Φάκελος ∆ηµοσίας Σύµβασης της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας,   
δ) Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016, 
ε) Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 
ζ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 
όλων των ανωτέρω. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της σύµβασης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kefallonia.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε 
δαπάνες και φροντίδα τους. 
ΑΡΘΡΟ 4. Αντικείµενο του διαγωνισµού: 
1. Ο διαγωνισµός αφορά την υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της 
φυσικής κοίτης των χειµάρρων» όπως περιγράφεται στις από 11/10/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
2. ∆εκτές γίνονται προσφορές προσφοράς για το σύνολο των άρθρων για κάθε οµάδα χωριστά ή για το σύνολο 
των οµάδων, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεµία όµως ξεχωριστά, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική 
µελέτη. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίνεται σε ευρώ. Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται 
η δαπάνη του χειριστή ή οδηγού, τα ελαιολιπαντικά και τα καύσιµα. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του 
αντικειµένου της σύµβασης. 
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης, δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισµός της σύµβασης: 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 44.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Καθαρή αξία: 35.467,50€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 8.512,20€ 
Στρογγυλοποίηση: 20,30€ 
Ως τιµές εκκίνηση του διαγωνισµού ορίζονται οι τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης : 

A/A 
Αριθµ. 

Τιµ/γίου 
Περιγραφή  
εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.:   

Τιµή 
Μονάδας  

(€) 
Ποσότητα 

∆απάνη  
(€) 

 ΟΜΑ∆Α 1: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

1 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 
95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 205,5 9.247,50 

2 1.2 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας - Φορτωτής µε ισχύ από 
95 ΗΡ έως 150ΗΡ 

ώρα 35,00 60 2.100,00 

3 1.4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 17t µέχρι 35t 

ώρα 40,00 200 8.000,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 1 19.347,50 

 ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

4 1.1 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 
95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 198 8.910,00 
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5 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t 

ώρα 35,00 206 7.210,00 

 Σύνολο ΟΜΑ∆ΑΣ 2 16.120,00 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου σε κάθε 
οµάδα. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των 
άρθρων σε κάθε οµάδα. Θα χορηγηθεί έντυπο οικονοµικής προσφοράς από την υπηρεσία.  
ΑΡΘΡΟ 6. Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου: 
1. Η παρούσα σύµβαση βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 70.6275.02 µε το ποσό 20.000€, 70.6275.07 µε το ποσό 
24.000€, για την εν λόγω υπηρεσία του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017. 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
4. Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και δεν θα καταβληθεί 
προκαταβολή στον ανάδοχο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016  
ΑΡΘΡΟ 7. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου: 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
ΑΡΘΡΟ 8. Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού – κατάθεση προσφορών: 
Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»  
στις 5/12/2017, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 09:30  π.µ. έως 10:00 π.µ., ενώπιον της Αρµόδιας Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής για την συγκεκριµένη σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου στην ∆ιεύθυνση ∆ήµος Κεφαλλονιάς  Πλατεία Βαλλιάνου Αργοστόλι ΤΚ 281 00, µέχρι και 
την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν 
να παρίστανται οι συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για 
λόγους ανωτέρας βία(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη 
εβδοµάδα δηλαδή την Τρίτη   12-12-2017 και ώρα 09:30  π.µ. έως 10:00 π.µ., στον ίδιο χώρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Υποβολή φακέλου προσφοράς: 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 8 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του …………..1 

για την  υπηρεσία  «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων» 

µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 5-12-2017 

 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 10. 
β) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 

                                                 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής. 
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γ) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη 
κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
ΑΡΘΡΟ 10. Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς: 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
(β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
(γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
Α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει: 

1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ που 
υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
κάθε µέλους της ένωσης, (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2 Εγγύηση συµµετοχή δεν απαιτείται. 
Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει: 

1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:  
ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών 
όπως αποτυπώνονται στην από 11/10/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή 
µισθωµένων οχηµάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) που διαθέτει για τη συγκεκριµένη εργασία. 

3 Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και ασφαλειών των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη 
συγκεκριµένη εργασία.  

4 Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των οχηµάτων. 
5 Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση 

επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος ο συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το χρησιµοποιήσει στην  υπηρεσία 
«Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων». 
β) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε στοιχεία: τον 
αριθµό κυκλοφορίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην  υπηρεσία «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών 
υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων». 

Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς. 
Γ. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού τα οριζόµενα σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών: 
1. Η τιµή της παρεχοµένης υπηρεσίας δίνεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών 
του τιµολογίου της µελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης 
υπηρεσίας  στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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2. Όλες οι τιµές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά και για το σύνολο των άρθρων του 
τιµολογίου. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
6. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την επόµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, απορρίπτονται.. 
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση: 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς. 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
της προθεσµίας του άρθρου 8 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής, για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση 
στο φάκελο, µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, 
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8.  Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
και τους λόγους αποκλεισµού τους 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων 
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, 
η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
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προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης. 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , που καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 5 ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε 
για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, 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, επί αποδείξει. Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 
της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν, εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 13, 14 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό: 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) Σε κράτος-µέλος της Ένωσης. 
β) Σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ)Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς 
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 14. Λόγοι αποκλεισµού: 
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Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του, (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ή σε ένα από τα µέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ), ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και η 
αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος 
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
Αποκλείεται από την συµµετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης συµµετέχων : 
α) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
β) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 
γ) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού, ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016. 
δ) Εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
ε) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 
6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 
µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων (διαγωνισµό). 
ΑΡΘΡΟ 15. ∆ικαιολογητικά Συµµέτοχής: 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά :  

1 Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρακάτω παραγράφου της παρούσας. 
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
ΑΡΘΡΟ 16. ∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα): 

                                                 
2Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
4250/2014. Σηµειωτέο ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 



 1328 

∆ικαιολογητικά 
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 13 και 14 της 
παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 8, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 12.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 12.3 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
του άρθρου 8. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 8. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης.  
ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 14: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης: 
α. Για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου) 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β. Για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 
- µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 
(i) Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα. 
(ιι) Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, 
όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας σε αυτήν. 
γ. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 14, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 

                                                                                                                                            
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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δ. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 
είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
ΑΡΘΡΟ 18. Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του 
Ν. 4412/2016, για διάστηµα 4. µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 19. Εγγυήσεις: 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 19.1  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
19.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
1. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία λήξης του 
συµβατικού χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων 
της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά 
την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
ΑΡΘΡΟ 20. Ενστάσεις: 
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20/2017 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής), 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 παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή. 
Κατά της ∆ιακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης  της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται 
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 



 1330 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
ΑΡΘΡΟ 21. Γλώσσα διαδικασίας: 
1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης 
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα3, και η µετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρµόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από 
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από 
το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
ΑΡΘΡΟ 22. Σύναψης σύµβασης: 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 Η υπογραφή της σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23. Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης: 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το Συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  
4. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου 
4. Τιµολόγιο 
5. Εγκεκριµένη µελέτη.  
ΑΡΘΡΟ 24. Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό, αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής 
της ∆ιακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 
υπηρεσίας. 
ΑΡΘΡΟ 25. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας: 
Η διάρκεια της σύµβασης ισχύει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες από την 
υπογραφή της.  
ΑΡΘΡΟ 26. Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου: 
1. Αν οι εργασίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά την λήξη της διάρκειας της σύµβασης είναι 
δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 

                                                 
3Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  
4Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).  
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3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
ΑΡΘΡΟ 27. Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου: 
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε µε όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ηµέρα εξόφλησης της σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 28. ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης: 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται 
στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 29: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές 
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 4-12-2017. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και την κατάρτιση ως έχουν  των 
παραπάνω  όρων του συνοπτικού  διαγωνισµού   επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
«Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  και 
ως ηµεροµηνία διαγωνισµού ορίζεται η 5 η Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη . 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει   την εισήγηση µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: α) Η 
διαδικασία αυτή για φέτος έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και  τώρα να ξεκινά η διαδικασία 
για το 2018 και β) να τηρηθεί η νοµιµότητα ως προς την άρση των προσχώσεων . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση επισηµαίνοντας ότι : α)  δεν υπάρχουν 
επαρκή κονδύλια για να αντιµετωπισθούν οι υπάρχουσες  ανάγκες του  ∆ήµου β) εφόσον δεν γίνονται 
προσλήψεις δεν υπάρχει επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό για να υλοποιήσει αυτά  τα 
προγράµµατα και δ)ακόµα και το κατασταλτικό κοµµάτι και αυτό     απευθύνεται σε ιδιώτες µε ότι αυτό 
συνεπάγεται αντί να υπάρχει ένας δηµόσιος φορέας και να παρεµβαίνει σε αυτά τα ζητήµατα. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Παπαδάτος Νικόλαος– Ανουσάκης Νικόλαος. 
 Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
2. Tην  309/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Τις αρίθ. 795& 796/2017 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
2. την µε αρίθµ. πρωτ. 35601/9-11-2017 εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 44.000,00 €  και διαθέτει  πιστώσεις από τους παρακάτω 
Κ.Α του Προϋπολογισµού 2017 και αναλυτικά :  

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

70.6275.07 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  

24.000,00 € 

70.6275.02 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡPΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ  

20.000,00 € 

 
2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας για  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ . 
    
3.Εγκρίνει και καταρτίζει  ως έχει τους  όρους του παραπάνω  συνοπτικού  διαγωνισµού   επιλογής 
αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την 
διατήρηση της φυσικής κοίτης των χειµάρρων»  Προϋπολογισµού 44.000,00 ευρώ € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ24%),µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
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πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη 
τιµή),  
4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στo ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» τις 5/12/2017 

ηµέρα    Τρίτη και ώρα από 09:30 έως 10:00 το πρωί  ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
Κέφαλος»  στις 5/12/2017, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 09:30  π.µ. έως 10:00 π.µ., ενώπιον της Αρµόδιας 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριµένη σύµβαση. Οι προσφορές µπορεί να σταλούν 
ταχυδροµικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στην ∆ιεύθυνση ∆ήµος Κεφαλλονιάς  
Πλατεία Βαλλιάνου Αργοστόλι ΤΚ 281 00, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 
∆ιαγωνισµού. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι 
συµµετέχοντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους 
ανωτέρας βία(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη 
εβδοµάδα δηλαδή την Τρίτη   12-12-2017 και ώρα 09:30  π.µ. έως 10:00 π.µ., στον ίδιο χώρο. 

5. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kefallonia.gov.gr.) και σε µία 
ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    289 / 2017                                                       Α∆Α: 733ΒΩΕ5-ΟΨ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής 
αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. 
Κοινότητας  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου». 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Έγκριση   2ου  Πρακτικού Επιτροπής  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  
εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου» έθεσε καταρχήν  υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 30896/2-10-2017 

διαβιβαστικό του Προέδρου  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγουλάτου Λεωνίδα  σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το ταυτάριθµο   Πρακτικό ΙΙ (α’ απόσπασµα περί  ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού Αναδόχου)  για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια  η Πρόεδρος θέτει υπόψη  το  µε αρίθµ. πρωτ. 34669 /1-11-2017 διαβιβαστικό του 
Προέδρου  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγουλάτου Λεωνίδα  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
προς έγκριση το ταυτάριθµο   Πρακτικό ΙΙ (β απόσπασµα περί ελέγχου των  συµπληρωµατικών –
διευκρινιστικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου  )   το οποίο  αναλυτικά έχει   ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχουν των   α΄και β΄  αποσπάσµατων   του  2ου Πρακτικού 
Επιτροπής  του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του 

έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου» Εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

β) την κατακύρωση της σύµβασης στον  µειοδότη  µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. 
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Παπανικολάτος Ο.Ε» η οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις 
εκατό , 34,72%  επί του προϋπολογισµού του έργου. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας –
Μινέτος ∆ιονύσιος –Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  157/2016  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και καθορισµού  τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό ) . 
3) Την 229/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (τροποποίηση προϋπολογισµού λόγω αλλαγής 
Φ.Π.Α ) 
4)Την 67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΘ6ΩΕ5-ΖΚΚ κατάρτιση όρων 
δηµοπράτησης) 
5)Το µε αρίθµ. πρωτ. 14278/16-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
6) το µε αρίθµ. πρωτ.  30896/2-10-2017 (α απόσπασµα ) Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
7)Το µε αρίθµ. πρωτ. 34669/1-11-2017 (β απόσπασµα) Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  30896/2-10-2017 Πρακτικό ΙΙ (α απόσπασµα  – 
έλεγχος  των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού Αναδόχου) της Επιτροπής του 
συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 
κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
2.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  34669/1-11-2017 Πρακτικό ΙΙ (β απόσπασµα –
έλεγχος συµπληρωµατικών –διευκρινιστικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της 
Επιτροπής του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  
εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

3.Κατακυρώνει την   Σύµβαση στην µειοδότρια  εταιρεία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. 
Παπανικολάτος Ο.Ε» η οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις 
εκατό , 34,72% επί του προϋπολογισµού του έργου. 
4.Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. 
5.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση   η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα 
κατά τα οριζόµενα στην  67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των 
όρων διακήρυξης-  Α∆Α: ΨΒΘ6ΩΕ5-ΖΚΚ.) 

Στην συνέχεια  ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 
να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

                                                                                                                                                                                                                                                          
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Α∆Α: 6ΩΜ2ΩΕ5-
ΗΒΣ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 33 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16 η  Νοεµβρίου 
2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  290   / 2017 
ΘΕΜΑ : 16η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  16 η  Νοεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Πέµπτη      και ώρα    
12:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  35801/ 10-11-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                   
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                             Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                           
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                     
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας  (ΠΑΡΩΝ από την 280 έως και την 289/2017)                                                             
5.  Μινέτος ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)      
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 280 έως και την 286/2017)                                                                                                                                            
7. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την 282 έως και την 290/2017 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 
λόγο στην Υπάλληλο του Γραφείου  Προϋπολογισµού της ∆//νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη η οποία  εισηγούµενη  το 7 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «16η Τροποποίηση 
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  15-11-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου 
του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 16η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

1. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων µισθοδοσίας λαµβάνοντας 
υπόψη και τις αλλαγές που έχουν επέλθει, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω 
µεταβολές: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

00.6125.00 
Έξοδα κίνησης Προέδρων 
∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων 331.704,00 331.704,00 20.620,00 352.324,00 
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10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 1.344.536,08 1.327.134,00 20.200,00 1.364.736,08 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
διοικητικού προσωπικού 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό 
αορίστου χρόνου )  225.644,00 221.144,00 15.000,00 240.644,00 

30.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 359.412,00 338.412,00 14.600,00 374.012,00 

00.6121 

Αντιµισθία αιρετών-έξοδα 
παράστασης (άρθρο 92 
ν.3852/10, άρθρα 230,242 
και 248 Κ∆Κ) 143.725,00 136.525,00 13.820,00 157.545,00 

15.6011.01 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 148.844,00 143.844,00 8.080,00 156.924,00 

10.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 37.083,76 37.378,00 6.020,00 43.103,76 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 345.157,00 365.957,00 4.850,00 350.007,00 

10.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  67.126,00 54.626,00 4.200,00 71.326,00 
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45.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 28.568,00 23.568,00 1.950,00 30.518,00 

40.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 334,31 0,00 950,00 1.284,31 

15.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 5.392,00 4.792,00 850,00 6.242,00 

15.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.567,00 2.567,00 670,00 3.237,00 

40.6011.01 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 181.151,00 186.151,00 630,00 181.781,00 

10.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 31.194,00 44.194,00 650,00 31.844,00 

45.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  7.589,00 5.789,00 560,00 8.149,00 

30.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 23.820,00 0,00 330,00 24.150,00 

70.6053.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
- εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ 
σύνταξης ∆ηµοσίου 2.422,88 0,00 350,00 2.772,88 
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00.6053.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ 
υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 1.143,86 0,00 200,00 1.343,86 

00.6126.03 

Εργοδοτικές εισφορές επι 
των εξόδων παράστασης 
∆ηµάρχου υπερ ΤΕΑ∆Υ-
ΤΑ∆ΚΥ 1.256,00 1.256,00 200,00 1.456,00 

00.6053.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 17.319,00 17.319,00 150,00 17.469,00 

70.6053.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
- ΕΟΠΥΥ (ΤΥ∆ΚΥ) 827,04 0,00 120,00 947,04 

70.6053.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
- Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 636,16 0,00 100,00 736,16 

00.6126.02 

Εργοδοτικές εισφορές επί 
των εξόδων παράστασης 
∆ηµάρχου (Χορηγία 
∆ηµάρχου 6,67% ) 1.500,00 0,00 -1.000,00 500,00 

30.6051.10 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΕΟΠΥΥ 3.548,00 3.548,00 -1.100,00 2.448,00 

15.6052 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 41.368,00 45.368,00 -1.000,00 40.368,00 

40.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.435,18 0,00 -1.100,00 2.335,18 

30.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 48.858,28 77.465,00 -1.200,00 47.658,28 

35.6052 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 22.231,00 29.231,00 -1.200,00 21.031,00 
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10.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 7.489,45 5.326,81 -1.200,00 6.289,45 

15.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.764,28 2.331,00 -1.300,00 2.464,28 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δω΄ρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 136.530,00 276.000,00 -1.000,00 135.530,00 

20.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 9.132,00 11.132,00 -1.000,00 8.132,00 

35.6021.00 

"Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)" 79.950,00 109.950,00 -1.600,00 78.350,00 

20.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 24.684,00 41.780,00 -1.700,00 22.984,00 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 140.706,68 130.539,00 -1.800,00 138.906,68 

20.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  101.233,00 101.233,00 -1.900,00 99.333,00 

40.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 13.200,00 6.200,00 -2.000,00 11.200,00 
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10.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 3.413,00 3.413,00 -2.200,00 1.213,00 

40.6051.10 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΕΟΠΥΥ 7.937,00 7.937,00 -2.300,00 5.637,00 

10.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 96.631,76 162.692,00 -2.700,00 93.931,76 

15.6021.03 

Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών Α΄/βάθµιας & 
Β΄/βάθµιας εκπ/σης 36.496,00 56.496,00 -4.200,00 32.296,00 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 830.867,92 879.722,00 -6.500,00 824.367,92 

30.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  109.469,00 90.469,00 -7.800,00 101.669,00 

40.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 17.433,00 17.433,00 -8.700,00 8.733,00 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 325.475,32 334.243,00 -16.400,00 309.075,32 

30.6052.14 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου ΙΚΑ  29.296,00 29.296,00 -29.296,00 0,00 

70.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 0,00 0,00 100,00 100,00 
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70.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 0,00 0,00 100,00 100,00 

70.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  0,00 0,00 400,00 400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.215.248,94 6.471.364,81 15.504,00 6.230.752,94 

 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εξόδων τηλεφωνικών εξόδων και 
αµοιβών νοµικών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6222 µε 
τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» και διαµορφωµένη πίστωση 
60.000,00 ευρώ κατά 20.000,00 ευρώ και του Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές 
νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 80.586,13 ευρώ κατά 
10.000,00 ευρώ. 

3. Βάση της αριθµ. πρωτ. 36015/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 300.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου 2003ΣΕ05500005 και µετά από συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του 
∆ήµου µας για την κατανοµή αυτού του ποσού, παρακαλούµε όπως: 

• Εγκρίνετε την αποδοχή του ανωτέρου ποσού των 300.000,00 ευρώ. 
• Εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1325.03 µε τίτλο «Επιχορήγηση για 

αντιπληµµυρικά έργα» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 300.000,00 ευρώ. 
• Εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.22 µε τίτλο «Επισκευή - Αποκατάσταση 

∆ηµοτικής Οδού στην περιοχή Λαγγάδας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Φαρακλάτων» και 
εγγραφή πίστωσης 126.800,00 ευρώ. Στο διαµορφωµένο Τεχνικό Πρόγραµµα και 
Προϋπολογισµό έτους 2017 το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτείται από την ΣΑΤΑ µε ποσό 
45.000,00 ευρώ το οποίο αποτυπώνεται στον Κ.Α. Εξόδων 30.7323.13. Επειδή θα 
χρηµατοδοτηθεί πλέον από την ΣΑΕ 055, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την διαγραφή του Κ.Α. 
Εξόδων 30.7323.13 µε τίτλο «Επισκευή - Αποκατάσταση ∆ηµοτικής Οδού στην περιοχή 
Λαγγάδας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Φαρακλάτων» και διαµορφωµένη πίστωση 45.000,00 
ευρώ και την µεταβολή χρηµατοδότησης του ανωτέρω έργου. 

• Εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.23 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης εξ 
αιτίας πληµµυρικών καταστροφών της δηµοτικής οδού µε την επωνυµία "Παλιός δρόµος 
Φαρακλάτων"» και εγγραφή πίστωσης 98.810,00 ευρώ. 

• Εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.10 µε τίτλο «Εργασίες αποµάκρυνσης 
φερτών υλικών (Πολιτική Προστασία)» και εγγραφή πίστωσης 74.390,00 ευρώ. 

• Εγκρίνετε την εγγραφή των ανωτέρω έργων στο Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2017 µε 
χρηµατοδότηση από την ΣΑΕ 055. 

4. Μετά από συνεργασία µε τους κατά τόπου αρµόδιους αντιδηµάρχους για την εξέταση των 
έργων και των αναγκών που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.02 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» µε διαµορφωµένη πίστωση 7.200,00 ευρώ  
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• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.18 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση κιοσκιών 
στην πλατεία οικισµού Πόρου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 7.200,00 
ευρώ. 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.168 µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και 
Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου ΣΑΤΑ» µε διαµορφωµένη πίστωση 9.100,95 ευρώ 

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.10 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Πυλάρου» µε εγγραφή πίστωσης 9.100,95 ευρώ. 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6262.11 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης 
παραλίας Λεπέδων ∆.Ε. Παλικής» και διαµορφωµένη πίστωση 5.059,20 ευρώ  

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.17 µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών 
κιγκλιδωµάτων - στηθαίων στην ∆.Ε. Παλικής» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 5.160,00 ευρώ. 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 45.7336.01 µε τίτλο «∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων 
ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ 

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.17 µε τίτλο «Επανακατασκευή τοιχίου δηµοτικού 
νεκροταφείου Χαλιωτάτων ∆.Ε. Σάµης» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 7.200,00 ευρώ. 

• την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.31 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχετών 
οµβρίων υδάτων οικισµού Άσσου ∆.Ε. Ερίσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 7.200,00 
ευρώ. 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.02 µε τίτλο «∆ευτεροβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος 
Σχολικών Κτιρίων Κεφαλονιάς» µε διαµορφωµένη πίστωση 12.300,00 ευρώ διότι η 
προγραµµατική δεν προχώρησε από µεριάς της ΠΙΝ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7335.02 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης δηµοτικού 
φωτισµού οικισµού Άσσου ∆.Ε. Ερίσου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.10 µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 
κουφωµάτων Ιερού Ναού ∆ραπάνου ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 
10.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 45.6261.01 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
Ιερού Ναού και Οστεοφυλακίου ∆ραπάνου» και διαµορφωµένη πίστωση 2.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 45.6661.01 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών συντήρησης 
και εξοπλισµού Ιερού Ναού και Οστεοφυλακίου ∆ραπάνου» και διαµορφωµένη πίστωση 
9.000,00 ευρώ κατά 5.000,00 ευρώ. 

• Την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος µε τα ανωτέρω και συγκεκριµένα των 
έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ. 

5. Προκειµένου να αποδοθούν επιστροφές χρηµάτων βάσει αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.01 µε τίτλο 
«Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» και διαµορφωµένη πίστωση 
45.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 61.681,15 ευρώ. 
 
                                                                 Αργοστόλι 15/11/2017 
 

Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος αφού αναφέρει ότι δεν διαφωνούν µε πολλές από τις παραπάνω 
δαπάνες δηλώνει  όµως ότι επειδή δεν έχουν ψηφίσει τον Προϋπολογισµό ,καταψηφίζουν την 
εισήγηση. 
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  : ολόκληρη την παράγραφο 3 , από την παράγραφο 4 
ψηφίζει µόνο την δηµιουργία του Κ.Α 30.7336.31 για την συντήρηση των οχετών όµβριων υδάτων στην 
Άσσο και την δηµιουργία του   Κ.Α 30.7335.02 για την αποκατάσταση του φωτισµού στην Άσσο τις 
υπόλοιπες παραγράφους τις καταψηφίζει.  

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος  και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

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

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

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

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 16ης  τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                     Παπαδάτος Νικόλαος                                                             
                                                                                                                      Γκισγκίνης Νικόλαος                                                        
                                                                                                                     Κουρκουµέλης Ηλίας    
                                                                                                                         Μινέτος ∆ιονύσιος  
                                                                                                                 Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                      
                                                                                                                     Ανουσάκης Νικόλαος                                                                       
 
                                                  
     Σοφία Γαρµπή   
    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


