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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  34ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  14 η  Οκτωβρίου  
2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  14  η   Οκτωβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    34416/10 -10-2016 έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                              
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                    
2. ∆ιονύσιος  Λυκούδης (ΑΠΩΝ στις  264 & 265/2016)                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                 
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                              
4.Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                                  Ανουσάκης Νικόλαος                                                              
 5. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 6. Λυκούδης Ιωάννης  (Προσήλθε  στην 262 έως και την 265/2016)                                                                                     
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   255  / 2016   
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παρακάτω θέµατα : α) Ορισµός δικηγόρου 
για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  και β) Ορισµός δικηγόρου για παράσταση 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  , επειδή εκδικάζονται τις 21-10-2016 .  Τα Μέλη  εγκρίνουν  
ΟΜΟΦΩΝΑ το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και την συζήτησή τους .   Στην συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει τον λόγο  
στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η οποία  
εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 34912/ 12-10-2016 
εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

  Στις 11 Ιουνίου 2015 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 8-11-
2012 προσφυγή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας-Πανταζάτος 
Άγγελος ΟΕ» κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Με την εν λόγω προσφυγή η ενάγουσα ζητούσε την 
ακύρωση της υπ΄ αριθ. 45059/22-210-2012 απόφασης του Α/∆ηµάρχου Κεφαλονιάς µε την οποία 
αποφασίστηκε η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που διατηρεί η προσφεύγουσα στο Αργοστόλι καθώς και η σφράγιση του 
καταστήµατος αυτού για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών µε την αιτιολογία ότι είχαν βεβαιωθεί τρεις 
παραβάσεις εντός έτους .  
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 Μετά τη συζήτηση αυτής κατά την ανωτέρω δικάσιµο εκδόθηκε η µε αριθ. 1700/2015 
απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή. Κατά της εν 
λόγω απόφασης η εταιρία άσκησε την από 23-02-2016 έφεση της η οποία φέρεται προς συζήτηση στις 
21 Οκτωβρίου 2016 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του 
23-02-2016 έφεσης της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας-Πανταζάτος 
Άγγελος ΟΕ».                      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Επειδή το εν λόγω θέµα δεν ψηφίστηκε  από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
Μελών της  Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 67 . παρ. 7 του Ν 3852/2010  δεν λήφθηκε 
απόφαση. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   256  / 2016   
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παρακάτω θέµατα : α) Ορισµός δικηγόρου 
για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  και β) Ορισµός δικηγόρου για παράσταση 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών  , επειδή εκδικάζονται τις 21-10-2016 .  Τα Μέλη  εγκρίνουν  
ΟΜΟΦΩΝΑ το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και την συζήτησή τους .   Στην συνέχεια η Πρόεδρος  δίνει τον λόγο  
στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η οποία  
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 35043/ 13-10-2016 
εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

Την 16.07.2012 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας το µε αριθµό 1059γ/2012 πρωτόκολλο 
κατεδάφισης της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Κεφαλληνίας µε το οποίο 
κληθήκαµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, εντός 30 ηµερών από 
την κοινοποίηση του να προβούµε ως αυτό αναφέρει «στην κατεδάφιση των τµηµάτων των 
κατασκευών των παρτεριών και σκαλών από λιθοδοµή που καταλαµβά-νουν χώρο αιγιαλού 
125 τ.µ. στην παραλιακή περιοχή Καραβόµυλου όπως αυτά επισηµαίνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα».  
 Κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου ασκήσαµε την από 23.12.2012 και µε αριθµό 
κατάθεσης 191/2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, 
ληφθείσας προς τούτο της µε αριθµό 209/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η 
συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί µετά από αναβολές για την δικάσιµο της 21.10.2016. 
 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη 
Χριστοφοράτου κωλύεται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο είναι αντίδικο στην προκείµενη υπόθεση. 
 Επειδή λόγω του παραπάνω κωλύµατος η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως είχε 
ανατεθεί στην Ειδική Συνεργάτη ∆ηµάρχου, δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ιωάννα Μαρκέτου η 
οποία έχει υπογράψει και το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως. 
 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για 
τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος 
της από 23.12.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 191/2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και β) ορίσετε την Ειδική Συνεργάτη  ∆ηµάρχου ∆ικηγόρο 
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Κεφαλ-ληνίας κα Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 21.10.2016 καθώς 
και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοι-κητικού Εφετείου Πατρών και 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 23.12.2012 και µε αριθµό 
κατάθεσης 191/2012 αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και για την ακύρωση του µε αριθµό 1059γ/2012 πρωτοκόλλου κατεδάφισης της 
Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Κεφαλληνίας.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Επειδή το εν λόγω θέµα δεν ψηφίστηκε  από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
Μελών της  Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 67 . παρ. 7 του Ν 3852/2010  δεν λήφθηκε 
απόφαση. 
                                                                                                                                                                                                                 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   257  / 2016                                                                  Α∆Α: Ω8ΦΣΩΕ5-ΧΘ9 

ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση αναίρεσης επί της αρίθ. 20/2016 απόφασης 
Εφετείου Πατρών.                                                                                 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η 
οποία  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση αναίρεσης επί της αρίθ. 20/2016 
απόφασης Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 32923/ 28-09-2016 
εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
             Στις 6-12-2011 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 12-01-
2005 αγωγή της εδρεύουσας στους Σουλλάρους Παλικής οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΚΕΤΕΚ ΟΕ», µε την οποία η εταιρία ζητούσε να της καταβληθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ως οιονεί 
καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Παλικής, το συνολικό ποσό των 44.167,68 ευρώ που 
αφορούσαν σε οφειλές του διαστήµατος από Μάρτιο έως Νοέµβριο του 2002 για προµήθεια ετοίµου 
σκυροδέµατος. 
            Το ∆ικαστήριο µε την µε αριθ. 28/2012 απόφαση του έκανε δεκτή την αγωγή της εταιρίας όχι 
κατά την κύρια αλλά κατά την επικουρική της βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού, κρίνοντας ότι η 
αρχική σύµβαση ήταν άκυρη διατάσσοντας το ∆ήµο να της καταβάλλει το ποσό των 44.167,68  ευρώ 
από την επίδοση της αγωγής. 
            Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας άσκησε την από 29-5-2012 έφεση η οποία 
συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών οπότε και εκδόθηκε η µε αριθ. 20/2016 απόφαση, η οποία 
απέρριψε την έφεση του ∆ήµου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. 
              Κατά των αποφάσεων των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων χωρεί η άσκηση του ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης, η οποία δύναται να ασκηθεί για 
 
 συγκεκριµένους νοµικούς κυρίως λόγους, οι οποίοι απαριθµούνται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας (π.χ. παράβαση κανόνα ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου). Στην προκειµένη 
περίπτωση δεν προκύπτει η ύπαρξη τέτοιων λόγων που δικαιολογούν την άσκηση του έκτακτου 
ενδίκου µέσου της αναίρεσης. 
              Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 
32474/2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσία, µε το οποίο µεταξύ άλλων ζητήθηκε η διαβίβαση των 
απόψεων και της εν λόγω υπηρεσίας ως προς τη σκοπιµότητα άσκησης του εκτάκτου ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης. Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι ο ∆ήµος θα 
συµµορφωθεί µε την αριθµ. 20/2016 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Πατρών και θα προβεί στην 
εξόφληση των ποσών που έχουν επιδικασθεί. 
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              Συγκεκριµένα το ποσό των 44.167,68 ευρώ έχει προβλεφθεί να εξοφληθεί άµεσα από την 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών και το ποσό των 
τόκων θα εξοφληθεί από πιστώσεις του ∆ήµου.   
               Ως εκ τούτου δεν φαίνεται να υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την άσκηση αναίρεσης. 
Επισηµαίνεται δε ότι η αβάσιµη και άνευ νοµικού ερείσµατος άσκηση της θα επιβαρύνει το ∆ήµο όχι 
µόνο µε δικαστικά έξοδα αλλά και µε τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι µέχρι και σήµερα ούτως ή άλλως 
ανέρχονται σε υψηλά ποσά. 
               Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης κατά της µε αριθ. 20/2016 απόφασης του Εφετείου Πατρών.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή θέτει προς έγκριση από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής το σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού της καταβολής του επιδικασθέντος ποσού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ      
                                                 ΠΟΣΟΥ 
Στο Αργοστόλι σήµερα την   ……………………..  οι υπογράφοντες το συµφωνητικό αυτό αφενός ο 
Αλέξανδρος Παρίσης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του εδρεύοντος στο 
Αργοστόλι ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε ΑΦΜ 997627133 ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου, δυνάµει της υπ’ αριθ.  
………/2016  απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφετέρου ο ∆ηµήτριος ∆ιονυσάτος ως 
νόµιµος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στους Σουλλάρους Παλικής οµόρρυθµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ ΟΕ» δυνάµει της µε αριθ. ………/2016 
απόφασης συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 ∆υνάµει της υπ’ αριθ. 20/2016 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Οµόρρυθµη Εταιρία «Κεφαλληνιακές Τεχνικές 
Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ ΟΕ» α) το συνολικό ποσό των 44.167,68 ευρώ νοµιµότοκα από την επίδοση 
(24-01-2006) της αγωγής και µέχρι την εξόφληση και β) το ποσό των 593,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα 
και των δύο βαθµών δικαιοδοσίας. 
 Κατόπιν τούτων το συνολικό ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ∆ήµος για κεφάλαιο, τόκους 
και δικαστική δαπάνη ανέρχεται µέχρι και σήµερα στο ποσό των   …………..  ευρώ. 
 Με το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό καταβολής επιδικασθέντων ποσών, οι συµβαλλόµενοι  
όπως αυτοί εκπροσωπούνται στο παρόν, συναποδέχονται τα εξής:  
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα καταβάλει στην  «Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ 
ΟΕ» το επιδικασθέν ποσό του κεφαλαίου  εκ 44.167,68 ευρώ, το ποσό των ………………  ευρώ που 
αντιστοιχεί στους νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 24-01-2006 µέχρι και σήµερα και το ποσό των 
593,00 ευρώ που αντιστοιχεί στην επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ως εξής:    
 α) Το επιδικασθέν κεφάλαιο θα καταβληθεί στην ενάγουσα  από την Επιχορήγηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών.  
 β) Από το ποσό των  …………  ευρώ που αντιστοιχεί σε τόκους υπερηµερίας:  
 -ποσό 10.000 ευρώ θα καταβληθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού. 
 -το υπόλοιπο ποσό των ………..  ευρώ θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις εκ των οποίων 
η πρώτη ποσού  ……….. ευρώ θα καταβληθεί στις 30 Μαρτίου 2017 και η δεύτερη ποσού  ……………. 
ευρώ οµοίως στις 30 Απριλίου 2017. 
 γ) Το ποσό των 590,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και των 
δύο βαθµών δικαιοδοσίας θα καταβληθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού.      
 Η κατάθεση θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο υπ’ αριθ.  ………..  
λογαριασµό της εταιρίας που διατηρεί στην Τράπεζα  …………….. 
 Η δεύτερη των συµβαλλοµένων Οµόρρυθµη Εταιρία µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές 
Τεχνικές Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ ΟΕ» δεν έχει καµία άλλη απαίτηση που να απορρέει από την υπ’ 
αριθ. 20/2016 απόφαση του Εφετείου Πατρών ενώ ρητά παραιτείται από αξίωση καταβολής τόκων 
υπερηµερίας για το διάστηµα από την υπογραφή του παρόντος µέχρι την αποπληρωµή και πλήρη 
εξόφληση του οφειλόµενου εκ µέρους του ∆ήµου ποσού.  
 Ρητά επίσης συµφωνείται ότι οι όροι και οι διατάξεις του παρόντος συµφωνητικού είναι 
ουσιώδεις και δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη, ως εκ τούτου η αθέτηση τους εκ µέρους 
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οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων παρέχει στον άλλον το δικαίωµα να προχωρήσει στα εκ του νόµου 
προβλεπόµενα.  
 Όλα τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά από τους συµβαλλόµενους, σε πίστωση 
δε αυτών συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους 
συµβαλλόµενους δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, παρέλαβε ο καθένας από ένα αντίγραφο. 
                                           ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς                       Για την «Κεφαλληνιακές Τεχνικές  
                                                     Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ ΟΕ» 
        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                       Ο  νόµιµος  εκπρόσωπος 
 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Γκισγκίνης 
Νικόλαος-Κωνσταντάκης Άγγελος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
3) το σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Tη  µη άσκηση αναίρεσης επί της αρίθ. 20/2016 απόφασης Εφετείου Πατρών,  
σύµφωνα µε τους παραπάνω λόγους και όπως αναλυτικά αναγράφονται  στην 
εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας. 

2. Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού της καταβολής του 
επιδικασθέντος ποσού στην δικαιούχο οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «Κεφαλληνιακές 
Τεχνικές Κατασκευές ΟΕ – ΚΕΤΕΚ ΟΕ»  .  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   258  / 2016                                                                   Α∆Α: ΩΩΣΓΩΕ5-2ΣΘ 
ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση αναίρεσης επί της αρίθ. 84/2016 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου 
Πατρών. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η 
οποία  εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Μη άσκηση αναίρεσης επί της αρίθ. 84/2016 
απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 32529/ 
26-09-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
           
     Στις 20-06-2016 συζητήθηκε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 26-07-
2011 (αρ. κατ. 138/2011) αγωγή της εδρεύουσας στο Ληξούρι οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«Αφοί Αθ. Μοσχόπουλου ΟΕ», µε την οποία η εταιρία ζητούσε να της καταβληθεί από το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Παλικής, το συνολικό ποσό των 
179.560,73 ευρώ κατόπιν περιορισµού του αιτήµατος από το αρχικώς αιτούµενο ποσό των 194.828,93 
ευρώ. Το ποσό των 15.268 ευρώ κατά το οποίο περιορίστηκε το αίτηµα της αγωγής είναι µέρος του 
ποσού, το οποίο βάσει της από Μάιο 2010 έκθεσης ορκωτών λογιστών βρέθηκε ότι αντιστοιχεί σε 
υπερµοτιµολογήσεις αγαθών. Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, τόσο προφορικά όσο και µε τις 
έγγραφες προτάσεις του υπέβαλλε αίτηµα διενέργειας λογιστικής πραγµατογνωµοσύνης καθώς πλέον 
των αναφεροµένων στην έκθεση υπερτιµολογήσεων παρατηρήθηκαν διαφορές και σε άλλα αγαθά τα 
οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στην ως άνω έκθεση. Παρόλα αυτά το ∆ικαστήριο µε την µε αριθ. 
25/2014 απόφαση του δεν έκανε δεκτό το αίτηµα αυτό ενώ έκανε δεκτή την αγωγή της εταιρίας όχι κατά 
την κύρια αλλά κατά την επικουρική της βάση του αδικαιολόγητου πλουτισµού, διατάσσοντας το ∆ήµο 
να της καταβάλλει το ποσό των 179.560,73 ευρώ από την επίδοση της αγωγής. 
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              Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας άσκησε την από 10-4-2014 έφεση η οποία 
συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών οπότε και εκδόθηκε η µε αριθ. 84/2016 απόφαση, η οποία 
απέρριψε την έφεση του ∆ήµου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. 
              Κατά των αποφάσεων των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων χωρεί η άσκηση του ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης, η οποία δύναται να ασκηθεί για συγκεκριµένους νοµικούς κυρίως λόγους, οι οποίοι 
απαριθµούνται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (π.χ. παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου). Στην προκειµένη περίπτωση δεν προκύπτει η ύπαρξη τέτοιων 
λόγων που δικαιολογούν την άσκηση του έκτακτου ενδίκου µέσου της αναίρεσης. 
              Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 
31608/2016 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσία, µε το οποίο µεταξύ άλλων ζητήθηκε η διαβίβαση των 
απόψεων και της εν λόγω υπηρεσίας ως προς τη σκοπιµότητα άσκησης του εκτάκτου ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης. Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη της Νοµικής Υπηρεσίας ότι ο ∆ήµος θα 
συµµορφωθεί µε την αριθµ. 84/2016 τελεσίδικη απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Πατρών και θα 
προβεί στην εξόφληση των ποσών που έχουν επιδικασθεί. 
               Συγκεκριµένα το ποσό των € 179.560,73 έχει προβλεφθεί να εξοφληθεί άµεσα από την 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών και το ποσό των 
τόκων θα εξοφληθεί από πιστώσεις του ∆ήµου.   
               Ως εκ τούτου δεν φαίνεται να υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την άσκηση αναίρεσης. 
Επισηµαίνεται δε ότι η αβάσιµη και άνευ νοµικού ερείσµατος άσκηση της θα επιβαρύνει το ∆ήµο όχι 
µόνο µε δικαστικά έξοδα αλλά και µε τόκους υπερηµερίας, οι οποίοι µέχρι και σήµερα ούτως ή άλλως 
ανέρχονται σε πολύ υψηλά ποσά. 
                 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τη µη άσκηση του ενδίκου µέσου 
της αναίρεσης κατά της µε αριθ. 84/2016 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Πατρών.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αφού αναφέρει  ότι το θέµα αυτό είναι σοβαρό εφόσον  υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις από τους ορκωτούς λογιστές  που µετά από σχετικό έλεγχο   βρέθηκαν  
υπερτιµολογήσεις αγαθών προσθέτει   ότι   θα έπρεπε ο συγκεκριµένος προµηθευτής να αποκλιστεί 
από προµηθευτής του ∆ήµου  και για τους λόγους αυτούς δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Tη  µη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αρίθ. 84/2016 απόφασης 

Τριµελούς Εφετείου Πατρών,  σύµφωνα µε τους παραπάνω λόγους και όπως αναλυτικά 
αναγράφονται  στην εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   259  / 2016                                                                     Α∆Α: ΩΘΓ7ΩΕ5-Μ73  
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου σε συµπλήρωση της µε αριθ. 358/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου , η 
οποία  εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου σε συµπλήρωση της µε 
αριθ. 358/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. 
πρωτ. 35582/ 4-10-2016 εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
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Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 39290/A.Πλ.6019/30.7.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας αποφασίστηκε η δηµοσιονοµική διόρθωση συνολικού ποσού 280.000 Ευρώ για 
την πράξη «Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών ∆ρόµων»  του πρώην δήµου Αργοστολίου.  

Κατά της αποφάσεως αυτής, ο ∆ήµος άσκησε την από 8.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 
386/9.10.2014 έφεση, η οποία συζητείται στη δικάσιµο της 4.10.2016.  

Ενόψει τούτων και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 358/2014 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου για τον ορισµό δικηγόρου για την άσκηση της εν λόγω εφέσεως, καλείται η Οικονοµική 
Επιτροπή να συµπληρώσει την υπ’ αριθ. 358/2014 απόφασή της ως ακολούθως :  

1. ∆ίδει στη δικηγορική εταιρεία «Σ. Ν. Μπρέγιαννος – Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» 
και δη στον Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), µε ΑΜ/∆ΣΑ 8917, 
εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και 
στην συνεργάτιδα της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας Μαριλένα Αιµ. Μουζακίτη, δικηγόρο Αθηνών 
(οδός Ανδρούτσου αρ. 3), µε ΑΜ/∆ΣΑ 19612, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από 
κοινού ή κεχωρισµένως: (α) να παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) και να 
εκπροσωπήσουν το ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά τη συζήτηση της από 8.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 
386/9.10.2014 εφέσεως κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού Αναπτύξεως και 
Ανταγωνιστικότητος και της υπ’ αριθ. πρωτ. 39290/A.Πλ.6019/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τη δικάσιµος της 1ης Νοεµβρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ 
αναβολή δικάσιµο, (β) να καταθέσουν, εάν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη των απόψεων και 
των θέσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  

2. Επίσης, εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή 
συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» 
έχουν ήδη προβεί προς υποστήριξη της ανωτέρω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως 
και καταθέσεων της ανωτέρω εφέσεως.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Γκισγκίνης Νικόλαος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τηην358/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και   
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συµπληρώνει την 358/2014 απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
όπως παρακάτω:  

1. ∆ίδει στη δικηγορική εταιρεία «Σ. Ν. Μπρέγιαννος – Γ. Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» 
και δη στον Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο, δικηγόρο Αθηνών (Λ. Μεσογείων αρ. 2 – 4), µε ΑΜ/∆ΣΑ 8917, 
εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» και 
στην συνεργάτιδα της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας Μαριλένα Αιµ. Μουζακίτη, δικηγόρο Αθηνών 
(οδός Ανδρούτσου αρ. 3), µε ΑΜ/∆ΣΑ 19612, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργούντες από 
κοινού ή κεχωρισµένως: (α) να παραστούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ι΄ Τµήµατος) και να 
εκπροσωπήσουν το ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά τη συζήτηση της από 8.10.2014 και µε αριθµό καταθέσεως 
386/9.10.2014 εφέσεως κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού Αναπτύξεως και 
Ανταγωνιστικότητος και της υπ’ αριθ. πρωτ. 39290/A.Πλ.6019/30.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τη δικάσιµος της 1ης Νοεµβρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ 
αναβολή δικάσιµο, (β) να καταθέσουν, εάν χρειασθεί, υπόµνηµα προς υποστήριξη των απόψεων και 
των θέσεων του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  

2. Εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, στις οποίες οι παραπάνω δικηγόροι ή συνεργάτες της 
δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» έχουν ήδη 
προβεί προς υποστήριξη της ανωτέρω υποθέσεως, συµπεριλαµβανοµένης της συντάξεως και 
καταθέσεων της ανωτέρω εφέσεως.  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   260  / 2016                                                                  Α∆Α: 7ΡΦΞΩΕ5-ΠΥΤ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 1046/7-10-2016 απόφασης  ∆ηµάρχου για τον ορισµό δικηγόρου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον 
λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Ιωάννα Μαρκέτου  , η οποία  
εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση της 1046/7-10-2016 απόφασης ∆ηµάρχου 
για τον ορισµό δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 34275/ 7-10-2016   και 
αριθµό Απόφασης κ. ∆ηµάρχου  1046/2016 σύµφωνα µε την οποία  χορηγεί εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην ίδια για να  παραστεί κατά την δικάσιµο τις 10-10-2016 ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 
24-07-2015 και µε αριθµό κατάθεσης 11/2015 αγωγής του κ. ∆ελλάλη ∆ιονύσιου κατά του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  

Ζητείται  η έγκριση από την Οικονοµική της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος  και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την µε αρίθµ. 34266/7-10-2016  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
                                        
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολο της την 1046/7-10-2016 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  . 
2. Χορηγεί εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως 
παραστεί κατά την δικάσιµο της 10-10-2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 24-07-2015 και µε αριθµό 
κατάθεσης 11/2015 αγωγής του κ. ∆ελλάλη ∆ιονύσιου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού 
διάδοχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου , Παλικής και Ελειού –Πρόννων. 
3. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  261 / 2016 Α∆Α: Ω∆Ε0ΩΕ5-ΜΙ6 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος    το 5 o θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
 απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  7-10-2016  
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση την απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος 
Προπληρωµής του   κ. Τσιλιµιδού ∆ιονύσιου    , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
   Ζητείται :  α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής (αριθµ. ΧΕΠ  1974 Β  /2016 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Τσιλιµιδού 
∆ιονύσιου      που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  229/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίων  Είσπραξης 
                      β) Κατάσταση παραστατικών. 
                      γ) αριθ. Χ2158/6-09-2016 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφοράς. 
                      δ) αριθ. 34001/16-10-2016 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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                      ε) τις αριθ. 28949/2016 & 28945/2016 προσφορές. 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την κατάσταση των Παραστατικών των 
Πληρωµών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί υπάρχουν παραστατικά που 
υποκρύπτουν απευθείας αναθέσεις. 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος  και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
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 229/2016 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ιονύσιος Τσιλιµιδός    για την 
απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1974 Β  / 2016 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    2.000,00  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο    µαζί µε 
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο      από  υπόλογο του ποσού των   2.000,00   € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την 229/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 30.6373   για την 
κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   262  / 2016                                                                Α∆Α: ΩΛΡ6ΩΕ5-ΗΩΞ  

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ∆ηµοτικού ακινήτου 
στην Αθήνα. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  και 

εισηγούµενη  το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
εκµίσθωσης ∆ηµοτικού ακινήτου στην Αθήνα.»θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 
34004/ 6-10-2016 διαβιβαστικό του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
εκµίσθωση ∆ηµοτικού Ακινήτου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 20 στην Αθήνα το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 33882    
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    5ην  Οκτωβρίου 2016, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα             09.00 π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 απόφαση του  
∆ηµοτικού Συµβουλίου  για να διενεργήσει φανερό, δηµόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισµό εκµίσθωσης 
δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 
20,  συνολικού εµβαδού 392,91 τ.µ., όπως ορίζεται στην αρ.  31797/2016 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  
η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.     
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ∆ιονύσιος Λυκούδης (Αν. Πρόεδρος) 
2) Σοφία Γαρµπή (Μέλος) 
3)  Άγγελος Κωνσταντάκης (Αν. Μέλος 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
 
Στις ώρα 9.30 ολοκληρώθηκε η κατάθεση των δικαιολογητικών  µε την συµµετοχή των α) 
Παπαναστασάτου  Γαβριήλ και β) Μάρκος Γεώργιος. Κατά ώρα 9.33 προσήλθε ο υπάλληλος του 
∆ήµου κος Γεώργιος Παυλάτος ο οποίος θέλησε να προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ανοικτό φάκελο µέσα στον οποίο βρίσκονταν δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς επίσης και έγγραφη 
οικονοµική προσφορά για ποσό 2.900,00 €, εκ µέρους της εταιρίας VEGAS PARK. 
Ακολούθως στην αίθουσα προσήλθε η κ. Μάρκου Σοφία συνοδευόµενη από τον κ. ∆ασκαλάκη 
Στυλιανό οι οποίοι ζήτησαν, αν και εκπρόθεσµοι, να συµµετάσχουν στην δηµοπρασία, ισχυριζόµενοι 



 1092 

ότι η προσφορά τους, όπως κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό 33844/5-10-
2016 είναι εµπρόθεσµη και πρέπει να γίνει δεκτή. 
Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η κατάθεση των δικαιολογητικών «θα γίνεται ενώπιον της 
επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών από ώρα 9.00-9.30 και η υποβολή των προσφορών θα αρχίσει 
9.45».  Επίσης από τους όρους της διακήρυξης δεν προβλέπεται σε καµµία περίπτωση η κατάθεση 
έγγραφης οικονοµικής προσφοράς, η οποία µάλιστα πρωτοκολλείται πριν από την ώρα που έχει 
καθορισθεί ως χρονικό σηµείο έναρξης υποβολής προσφορών, εν προκειµένω 9.45. Επειδή η 
διακήρυξη δηµοπρασίας αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης και δεν υπάρχει καµία νόµιµη 
δυνατότητα για απόκλειση ή παράβαση των όρων αυτής, για τους λόγους αυτούς  
                    η Επιτροπή αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την απόρριψη της από 5.10.2016 ένστασης της 
Εταιρείας VEGAS PARK ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και αποκλείει τους εν λόγω 
ενδιαφερόµενους από την συµµετοχή τους.    

Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
              Εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα  
              και συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 20  
              Εµβαδόν ακινήτου 392,91  τ.µ. 
              Τιµή εκκίνησης:   2.900 € µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                 3500 

  2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ  3600 

  3. ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  3700 

  4. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 3800 

  5.    

Πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Παπαναστασάτος Γαβριήλ µε ποσόν 3.800 €. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο 
εγγυητής του. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                            Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                    Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                              Ακριβές  αντίγραφο 
                                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
                                                 κ.α.α    Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος :  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ 
                                                               Α/∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή ανέφερε τα παρακάτω : « Στις 5 Οκτωβρίου διεξήχθη  ο φανερός 
πλειοδοτικός διαγωνισµός εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 
20 στην Αθήνα , στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσήλθαν δύο ενδιαφερόµενοι που κρίθηκαν 
εµπρόθεσµοι και συµµετείχαν στην δηµοπρασία και προσήλθε και ο εκπρόσωπος της εταιρίας 

VEGAS PARK εκτός χρόνου και η συµµετοχή του  κρίθηκε από την Επιτροπή εκπρόθεσµη . 
 Η αποκλεισθείσα εταιρία µε την επωνυµία  VEGAS PARK που εκπροσωπείται από την κ. 
Σοφία Μάρκου κατέθεσε την υπ αρίθµ. 34961/12-10-2016 αίτηση µε την οποία αιτείται να µην 
κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του εν θέµατι διαγωνισµού εκµισθώσεως και να µην προχωρήσει 
ο ∆ήµος σε υπογραφή µισθωτικής σύµβασης µε τον ανακηρυχθέντα ως τελευταίο µειοδότη και 
συµπληρώνει ότι ως Μέλη της Επιτροπής της ∆ηµοπρασιών έπρεπε να τηρήσουν αυστηρά 
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τους όρους της διακήρυξης και αυτό έκαναν , αν έπρατταν διαφορετικά θα δηµιουργούσε θέµα 
στους άλλους συµµετέχοντες και επειδή  το ιστορικό όπως περιγράφεται στο κείµενο δεν είναι 
ακριβές  θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. Γεράσιµο Παυλάτο». 
Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος  ανέφερε πως ήταν εµφανές ότι  ο εκπρόσωπος της εταιρίας 

VEGAS PARK. είχε παρανοήσει πλήρως την διαδικασία του διαγωνισµού και παρόλες  τις υποδείξεις 
των  αρµόδιων υπάλληλων δεν τις ακολουθούσε   µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει και να αποκλιστεί 
από  τον διαγωνισµό. 
Αµέσως µετά πήρε τον λόγο ο  Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού Α/∆ήµαρχος 

Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης ο οποίος  αναφέρει τα παρακάτω:  
«Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ήταν φανερό ότι είχε παρανοήσει τους όρους της διακήρυξης. Η 
διακήρυξη προέβλεπε έναν ανοικτό διαγωνισµό όπου οι προσφορές να γίνονται προφορικά 
ενώπιον της Επιτροπής και όχι γραπτές στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και τα δικαιολογητικά 
επίσης θα έπρεπε να κατατεθούν στην Επιτροπή και όχι στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. Έρχεται  
κάποια στιγµή ο κλητήρας του ∆ήµου να παραδώσει ένα φάκελο τον οποίο δεν τον παρέλαβε 
κανένας και επεστράφη γιατί είχε κλείσει η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών , το 
επιπλέον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι µέσα στο φάκελο είχε  και την γραπτή 
προσφορά το οποίο απαγορεύεται γιατί οι προσφορές κατατίθενται προφορικά από τους 
ενδιαφερόµενους και καταγράφονται κατά σειρά στα Πρακτικά της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 
Όταν παρήλθε η ώρα της παραλαβής των δικαιολογητικών και εφόσον έκανε το λάθος και την 
πρωτοκόλλησε υπήρχαν τρεις διαγωνιζόµενοι , ένας εκ των δύο διαγωνιζόµενους ο οποίος 
παρέµενε στην διαδικασία νοµίµως ,υποβάλλει προφορικά ένσταση ότι εφόσον έχει παρέλθει 
ο χρόνος δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός. Η Επιτροπή δεν είχε δικαίωµα την στιγµή που 
υπάρχει ένσταση από διαγωνιζόµενο να πει ότι τον κάνει δεκτό µετά το πέρας του ωραρίου 
και το πέρας της διαδικασίας της διαδικασίας της παραλαβής των δικαιολογητικών που 
προέβλεπε η διακήρυξη.  Αµέσως η Επιτροπή συσκέφτηκε & αποφάσισε ότι για να µην βρεθεί 
ενώπιον κάποιας δικαστικής διαδικασίας από τους εναποµείναντες διαγωνιζόµενους στην 
διαδικασία ότι είχε  παρέλθει ο χρόνος άρα σωστά  δεν υιοθέτησε την συµµετοχή του στον 
διαγωνισµό. 
Ο διαγωνισµός εξελίχθηκε παρά τις διαµαρτυρίες κανονικά από τους υπόλοιπους 
διαγωνιζόµενους . Το ακίνητο του οποίου η τιµή εκκίνησης εκφώνησης προσφορών ήταν δύο 
χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ και έφτασε στις τρεις χιλιάδες οχτακόσια Ευρώ. Ο άνθρωπος αυτός 
κάνοντας φασαρία αναγκαστήκαµε προκειµένου η διαδικασία να κυλήσει οµαλά να 
καλέσουµε την αστυνοµία η οποία µε την έλευσή της και χωρίς να χρειαστεί να παρέµβη 
ηρέµησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. Πριν όµως καλέσαµε την Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου , εκθέσαµε το πρόβληµα και µε την δική της συνδροµή έφτιαξε η 
Επιτροπή ένα Πρακτικό που εξέθεσε το πρόβληµα και δικαιολόγησε γιατί τον απέκλεισε , έγινε 
απλή καταγραφή των γεγονότων , από κει και πέρα µπορεί να διεκδικήσει και να λέει ότι θέλει.  
Η Επιτροπή έκανε πολύ σωστά την δουλειά της µε βάση τους όρους της διακήρυξης και σε 
αντίθετη περίπτωση που τον έκανε δεκτό θα είχε παρανοµήσει και θα ήταν εκτεθειµένη 
απέναντι στους εναποµείναντες συµµετέχοντες στον διαγωνισµό σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαδικασία πλέον µαζί τους, ενώ σήµερα η Επιτροπή έχει πράξει το καθήκον της µε βάση τους 
όρους της διακήρυξης της συγκεκριµένης δηµοπρασίας».  
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:  
«Εµείς ζητάµε να επαναληφθεί ο διαγωνισµός µε βάση την αίτηση που έχει γίνει λαµβάνοντας 
υπόψη τους  παρακάτω τρεις βασικούς λόγους :  πρώτον- ουσιαστικούς λόγους ,δεύτερον- 
τυπικούς λόγους  και τρίτον η εµπειρία που έχουµε σε ανάλογες  περιπτώσεις. Ξεκινώντας 
λοιπόν από τον τρίτο , από την εµπειρία που έχουµε σε ανάλογες περιπτώσεις από την 
∆ηµοτική Αρχή  εκτιµούµε πολιτικά ότι δεν νοµίζουµε ότι θέλει τον ανταγωνισµό που 
επικαλείται στα πλαίσια του συστήµατος που υπηρετεί . Εδώ πέρα  δεν λειτουργεί ο 
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ανταγωνισµός του καπιταλισµού και της οικονοµίας και της αγοράς ώστε να προσφέρει το 
µεγαλύτερο τίµηµα που θα είναι προς όφελος του ∆ήµου αλλά εκτιµάµε εµείς πολιτικά µε βάση 
αυτά που διαβάζουµε ότι  µε προφανώς  κάποιους τρόπους  ότι θα πρέπει να υπάρχει ρολόι. 
∆εύτερον είναι η ουσία , ότι δηλαδή µε τον αποκλεισµό ενός ακόµη διαγωνιζόµενου το τίµηµα 
προφανώς είναι  µικρότερο και τέλος  είναι ο τύπος ,  αυτά δεν είναι σοβαρά ότι απορρίπτεται 
δηλαδή  µία συµµετοχή ακόµη  για δύο λεπτά καθυστέρησης ,που θα αύξανε τίµηµα και θα 
ήταν  µεγαλύτερος ο ανταγωνισµός. 
Εµείς ζητάµε να ακυρωθεί ο διαγωνισµός και να επαναληφθεί,  γιατί έχουµε βάσιµη πολιτική 
εκτίµηση ότι το τίµηµα αν συµµετείχε και ο τρίτος διαγωνιζόµενος θα ήταν µεγαλύτερο και αυτή 
την πρόταση ψηφίζουµε.» 
Αµέσως µετά τον λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντάκης Άγγελος που και αυτός µε την σειρά του σαν 
Μέλος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ο οποίος ανέφερε  ότι για τα δύο λεπτά υπήρχαν ήδη 
οχλήσεις και καταγγελίες από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες . Τέλος τον λόγο πήρε ο 
προσωρινός πλειοδότης της δηµοπρασίας κ. Παπαναστασάτος  Γαβριήλ ο οποίος 
επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε προφορική ένσταση για να µην γίνει δεκτή η γραπτή προσφορά του 
τρίτου συµµετέχοντος στην δηµοπρασία. 
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση  ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και 
συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 20,  συνολικού εµβαδού 392,91 τ.µ., όπως ορίζεται 

στην αρ.  31797/2016 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου και την ανακήρυξη ως µισθωτή τον πλειοδότη  κ. 
Γαβριήλ Παπαναστασάτο ο οποίος προσέφερε το ποσό των 3.800,00 € µηνιαίως.  
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -
Λυκούδης Ιωάννης -Κωνσταντάκης Άγγελος και  Λυκούδης ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την 237/15-09-2016 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης  
το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού  . 
3)  και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 33882/5-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του  φανερού , δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης 
του  δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριµένα επί της οδού Χαριλάου 
Τρικούπη αρ. 20 συνολικού εµβαδού 392,91 τ.µ. όπως ορίζεται στην αρ.  31797/2016 διακήρυξη  

του  ∆ηµάρχου . 
2. Ανακηρύσσει   µισθωτή τον πλειοδότη  τον κ. Γαβριήλ Παπαναστασάτο ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (3.800,00  € )  µηνιαίως. 
3. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ως υπαίθριος χώρος στάθµευσης 
(parking) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς. 
4.  Μετά τον κατά  τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης  ο πλειοδότης κ. 
Παπαναστασάτος Γαβριήλ  που ανακηρύχθηκε  µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του 
εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται παραπάνω στο άρθρο 4 της διακήρυξης , στο ύψος δύο (2) 
µηνιαίων µισθωµάτων συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (7.600,00 € ). 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  263 / 2016                                                                                     Α∆Α: 6ΙΜΚΩΕ5-0Ε0 

ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της 94/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.                                                                             

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  εισηγούµενη    το 8 o 
θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Τροποποίηση της 94/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» θέτει υπόψη των 
Μελών της Επιτροπής την εν λόγω απόφαση  σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ 
αποδέχθηκε   την ∆ωρεά του αειµνήστου ιστορικού Σπυρίδωνα Λουκάτου όπως  καταγράφεται στο αποφασιστικό 
της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

1.Αποδέχεται την δωρεά του   αειµνήστου ιστορικού Σπυρίδωνα Λουκάτου σύµφωνα µε την οποία 
κληροδοτεί κατά το ήµισυ από την κινητή περιουσία του τις  µετοχές που είναι κατατεθειµένες στην Εθνική 
Χρηµατιστηριακή και αναλυτικά :  120 ονοµαστικές  µετοχές   της  Τράπεζας  της Ελλάδος και των  
                                                         18 ονοµαστικές   µετοχές   της Εθνικής Τράπεζας  . 
Σύµφωνα µε το  Χαρτοφυλάκιο  Τίτλων της Εθνικής  Χρηµατιστηριακής  κατά την 16η Σεπτεµβρίου 2014 η 
συνολική αξία των 138  (εκατόν τριάντα οκτώ µετοχών ) ανερχόταν στο ποσό των 1.589,70 € και αναλυτικά :  
Τράπεζας  της Ελλάδος  :120 µετοχές µε αξία 12,88 € εκάστη και µε τελική αποτίµηση 1545,60 € 
 Εθνικής Τράπεζας          : 18 µετοχές µε αξία      2,45 € εκάστη και  µε τελική αποτίµηση  44,10 € 
2. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Ταµείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Πέτρο Αλεξανδράτο να 
προβεί σε όλες τις απαιτούµενες  ενέργειες  προκειµένου οι 60 µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος και οι 9 
µετοχές της Εθνικής Τράπεζας  της  ως άνω δωρεάς περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3. Μετά την ρευστοποίηση των παραπάνω µετοχών τα χρήµατα θα διατεθούν για  τις ανάγκες της εκκλησίας  της 
∆ραπανιώτισας και του  παρακείµενου Νεκροταφείου. 
Στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή µε νέα απόφασή της θα ορίσει την ηµεροµηνία ρευστοποίησης τους. 
4. Εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της προς την οικογένεια του εκλιπόντος δωρητή . 

Επειδή εκ παραδροµής αποδεχθήκαµε ως δωρεά και τις 18 (δέκα οκτώ) ονοµαστικές µετοχές του 
εκλιπόντος στην Εθνική Τράπεζα ενώ σύµφωνα µε την διαθήκη του τις κληροδοτεί στην οικογένειά του 
ζητείται η τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Λυκούδης Ιωάννης - Λυκούδης ∆ιονύσιος και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010  
την 94/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
την εισήγηση της Προέδρου : 
               
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αποδέχεται την δωρεά του   αειµνήστου ιστορικού Σπυρίδωνα Λουκάτου σύµφωνα µε την οποία 
κληροδοτεί από την κινητή περιουσία του τις 60 (εξήντα )  ονοµαστικές  µετοχές   της  Τράπεζας  της Ελλάδος.,  
που είναι κατατεθειµένες στην Εθνική Χρηµατιστηριακή . 
 2. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Ταµείου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Πέτρο Αλεξανδράτο να 
προβεί σε όλες τις απαιτούµενες  ενέργειες  προκειµένου οι εξήντα  µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος της  ως 
άνω δωρεάς περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3. Μετά την ρευστοποίηση των παραπάνω µετοχών τα χρήµατα θα διατεθούν για  τις ανάγκες της εκκλησίας  της 
∆ραπανιώτισας και του  παρακείµενου Νεκροταφείου. 
Στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή µε νέα απόφασή της θα ορίσει την ηµεροµηνία ρευστοποίησης τους. 
4. Εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της προς την οικογένεια του εκλιπόντος δωρητή . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    264/ 2016                                                                              Α∆Α: 7Ι∆ΖΩΕ5-ΚΣΟ    
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
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Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
προυπ. Υπόλοιπο 

817 22/09/2016 133,92 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 276/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ. 10. 6463 1.731,04 

818 26/09/2016 126,48 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ 
Ο∆Ο ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 20 10. 6463 1.604,56 

819 26/09/2016 186,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10. 6463 1.418,56 

820 26/09/2016 70,00 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια[ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00. 6073 7.259,60 

822 28/09/2016 14.885,83 

Μελέτη (ΈΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) απορροής ρεµάτων -
µισγάγγειων περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίας 
Ευφηµίας ΣΑΤΑ 30.7413.32 0,00 

823 28/09/2016 744,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 30.6262.02 20.901,40 

824 28/09/2016 172,26 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 35. 6682 9.714,38 

825 28/09/2016 196,05 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 10.6654.01 9.687,13 

826 28/09/2016 149,42 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6262.03 7.610,32 

829 29/09/2016 39,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 20.6654.00 1.096,53 

830 29/09/2016 324,26 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 10.6654.01 9.362,87 

831 29/09/2016 56,92 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 20. 6672 3.283,63 

833 29/09/2016 160,42 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00. 6111 4.619,41 

834 30/09/2016 73.454,01 
Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ -27ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 63.7326.03 56.345,91 

835 06/10/2016 192,00 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ <ΟΙ 
ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ> 00. 6073 5.067,60 

836 06/10/2016 35.500,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων 35.8113.10 0,00 

837 06/10/2016 998,20 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 35.6262.03 6.612,12 

838 06/10/2016 140,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ 35.6262.03 6.472,12 

839 06/10/2016 168,02 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ 35. 6682 9.546,36 

840 06/10/2016 297,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ 35. 6654 1.943,89 

841 06/10/2016 394,38 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΦΑΡΣΩΝ 10.6654.01 8.968,49 

842 7/10/2016 41.617,74 

Επιστροφή χρηµάτων από το έργο "∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ " 69.8261.01 0,00 

843 9/10/2016 128,00 
Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. 00.6111 8.703,41 
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ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής) 

844 10/10/2016 1.000,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8113.10 0,00 

845 10/10/2016 68,20 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑΣ 00.6116 12.931,80 

846 10/10/2016 149,42 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 30.6262.02 20.751,98 

847 10/10/2016 505,11 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 35.6654 1.438,78 

848 10/10/2016 100,00 

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

849 10/10/2016 30.624,15 
Απόδοση στον ΟΚΑΠ ποσού επιχορήγησης από το 
Υπουργείο Εσωτερικών 00.6718.01 0,00 

850 10/10/2016 7.923,60 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00.6116 5.008,20 

851 10/10/2016 21.000,00 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.01 0,00 

852 10/10/2016 5.200,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 15.6741.07 0,00 

853 10/10/2016 4.500,00 
Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.08 0,00 

854 10/10/2016 7.500,00 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.10 0,00 

855 10/10/2016 80,00 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.11 0,00 

856 10/10/2016 9.500,00 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.12 0,00 

857 10/10/2016 7.300,00 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 35.6051.02 0,00 

858 10/10/2016 1.000,00 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων[ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ο∆.∆.Υ.] 106.253 0,00 

859 10/10/2016 500,00 
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)  00.6516.00 0,00 

860 10/10/2016 2.500,00 Χρεολύσια δανείου Τράπεζας EUROBANK  00.6516.02 0,00 

861 10/10/2016 2.000,00 
Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού - Ταµείο Παρακαταθηκών 
& ∆ανείων 00.6521.00 0,00 

862 10/10/2016 46.778,96 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 31.910,00 

863 10/10/2016 7.946,58 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την 
πέτρα -VIS" 70.8261.01 0,00 

864 10/10/2016 8.198,87 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH" 70.8261.02 0,00 

865 10/10/2016 4.000,00 
∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073 1.067,60 

866 10/10/2016 161,20 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Ε. Αργοστολίου 70.6279.33 0,00 

867 10/10/2016 4.898,00 
Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 70.6279.34 0,00 
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∆.Ε. Παλικής 

868 10/10/2016 9.944,80 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Ε. Λειβαθούς 70.6279.35 0,00 

869 10/10/2016 10.062,60 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 70.6279.36 0,00 

870 10/10/2016 2.213,40 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Ε. Σάµης 70.6279.37 0,00 

871 10/10/2016 1.302,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Ε. Πυλάρου 70.6279.38 0,00 

872 11/10/2016 141.639,98 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ) 17ος Λογαριασµός 10.7336.02 0,00 

873 11/10/2016 66.000,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 20.6011.00 0,00 

874 11/10/2016 20.801,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην 
∆.Κ. Οµαλών 70.6279.40 0,00 

877 12/10/2016 1.488,00 
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 35.6262.11 6.512,00 

878 12/10/2016 930,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2015 00.6463 80,83 

879 12/10/2016 1.261,08 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  10.6463 157,48 

880 13/10/2016 2.036,24 Αποζηµίωση των συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων 15.6021.04 0,00 

 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

881 14/10/2016 2.100,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)(µετάβαση Κεκκάτου στη 
Φλωρεντία και Λουγκάνο) 00.6421 6.700,00 

882 14/10/2016 1.700,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων(µετάβαση Σταύρου Κορκού 
στο Λουγκάνο Ελβετίας) 10.6422 7.354,10 

883 14/10/2016 250,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)(µετάβαση Κεκκάτου στη 
Ναύπακτο) 00.6421 6.450,00 

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



 1099 

Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  αφού επισηµαίνει ότι την ίδια στιγµή που τα ποσά που διαθέτουν η 
∆ηµοτική Αρχή και η κυβέρνηση για την καταπολέµηση των καταστροφών και γενικότερα την εκτέλεση 
προληπτικών έργων  που θα  καλύπτουν βασικές ανάγκες και θα σώζουν ζωές είναι ελάχιστα  ,  
δαπανώνται τέσσερες χιλιάδες Ευρώ για ταξίδια στο Λουγκάνο της Ελβετίας,   δηλώνει ότι ψηφίζει τις 
παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων :  Όλες τις δαπάνες των  Πάγιων  Προκαταβολών  ,  
όλατια δαπάνες για τα Προνοιακά Επιδόµατα , όλες τις δαπάνες της Πολιτικής Προστασίας και τις 820-
834-835-836-843-848-857-862-865-873-874-877 & 880/2016. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος -Κωνσταντάκης 
Άγγελος - και  Λυκούδης  Ιωάννης . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   265  / 2016                                                                  Α∆Α: 6ΠΧΕΩΕ5-ΩΜΕ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις   7  και  10/10 
/2016.  (Έγκριση των  1049 /14-10 -2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και  1050/14-10 -2016 ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάσεις  ∆ηµάρχου.) 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χαράλαµπο 
Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος       το  9 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  
λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  7 /10/2016 και   10/10/2016.  (Έγκριση των  1049 & 1050 
/14-10-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάσεων του κ.   ∆ηµάρχου).» ανέφερε τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Λόγω των εντόνων καιρικών φαινόµενων που έπληξαν το νησί τις 7 και 10  Οκτωβρίου και επειδή δεν 
συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση των καταστροφών εκδόθηκαν  κατά σειρά οι αρίθµ. 1049  και 
1050/14-10-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάσεις  κ. ∆ηµάρχου και  ζητείται η έγκριση τους   οι 
οποίες  αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
 
 
 
                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αργοστόλι 8 Οκτωβρίου 2016 
Νοµός Κεφαλληνίας                                   Αριθµ. Πρωτ.:-34343-  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                              Αριθµ. Απόφασης:-1049- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-10-2016                                                     
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362660 
Φαξ: 26710362660 
 
CPV  43200000-6 
NUTS3-EL623 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
 

 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα από τις 7 
Οκτωβρίου 2016   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Η αριθ. πρωτ. 4525/24-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί 

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

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

5. Το αριθ. πρωτ. 7238/06-10-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π)που αφορά έκτακτο δελτίο ΕΜΥ επιδείνωσης καιρού το οποίο κοινοποιήθηκε µε 
το αριθµ. 170579/6-10-2016 έγγραφο της Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

6. Το αριθ. πρωτ. 34332/8-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
7. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 

από τα πληµµυρικά φαινόµενα της 7-10-2016 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 
8. Την αριθ. πρωτ. 34334/8-10-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 

Κεφαλλονιάς περί κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για εργασίες αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών 

9. Τις αριθ. πρωτ. 34335, 34336, 34337, 34338, 34339, 34340, 34341, 34342 / 8-10-2016 
οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

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

υπηρεσιών του ∆ήµου       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                                           
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 

1. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, Μηχανικός 
Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h και Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ 
µε 45€/h, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376 ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην ΠΥΛΑΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
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A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 24,50 857,50 

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

h 50,00 57 2.850,00 

3 1.4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 
150ΗΡ 

h 45,00 64 2.880,00 

    Σύνολο: 6.587,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.581,00 

    Συνολική ∆απάνη: 8.168,50 

      

2. Στην ∆.Κ Οµαλών και στην ∆.Ε Λειβαθούς Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ έως 
150ΗΡ µε 40€/h, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t µε  35€/h και 
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ µε 35€/h,  ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Α.Φ.Μ. 
044443306 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 40 1.600,00 

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

h 35,00 40 1.400,00 

3 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ 

h 35,00 10 350,00 

    Σύνολο: 3.350,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 804,00 

    Συνολική ∆απάνη: 4.154,00 

3. Στην ∆.Ε. Αργοστολίου Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, Φορτωτής µε ισχύ 
µέχρι 100ΗΡ µε 35€/h, Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h και Φορτηγό 
ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ 
∆.ΤΖΑΚΗ Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 998594992 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΡΑΓΚΑΤΑ 
ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 35 1.225,00 

2 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ  

h 35,00 8 280,00 

3 1.4 Εργασίες µε χρησιµοποίηση  h 45,00 63 2.835,00 



 1102 

Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150 ΗΡ 

4 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 7 245,00 

    Σύνολο: 4.585,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.100,40 

    Συνολική ∆απάνη: 5.685,40 

 
4. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, Μηχανικός 

Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ έως 150ΗΡ µε 40€/h, Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 
150ΗΡ µε 45€/h, και Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 
35€/h, ιδιοκτησίας Κ.ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε, Α.Φ.Μ. 800657313 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει 
στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ  
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 50 1.750,00 

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

h 40,00 22,50 900,00 

3 1.4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ  

h 45,00 26 1.170,00 

4 1.13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 28 980,00 

    Σύνολο: 4.800,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.152,00 

    Συνολική ∆απάνη: 5.952,00 

 
5. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Αυτοκίνητο βυτιόφορο άνω των 6t µέχρι 17t µε 35€/h, ιδιοκτησίας 

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α.Φ.Μ. 029242900 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στις 
ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.16 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Αυτοκίνητο βυτιόφορο άνω των 6t και µέχρι 
17t 

h 35,00 17 595,00 

    Σύνολο: 595,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 142,80 

    Συνολική ∆απάνη: 737,80 
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6. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, Μηχανικός Εκσκαφέας 

µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h, ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 
042948560 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 51 1.785,00 

1 1.8 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

h 50,00 24 1.200,00 

    Σύνολο: 2.985,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 716,40 

    Συνολική ∆απάνη: 3.701,40 

 
 

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

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 8 280,00 

    Σύνολο: 280,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 67,20 

    Συνολική ∆απάνη: 347,20 

 
8. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΧΙΟΝΗ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ, 

Α.Φ.Μ. 062042451 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 1.3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ 

h 35,00 43 1.505,00 

    Σύνολο: 1.505,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 361,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.866,20 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσίας.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αργοστόλι, 11 Οκτωβρίου 2016 
Νοµός Κεφαλληνίας                                              Αριθµ. Πρωτ.:-34675- 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                         Αριθµ. Απόφασης:-1050- 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-10-2016                                           
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362660 
Φαξ: 26710362660 
 
CPV  43200000-6 
NUTS3-EL623 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
 
  

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για 
την αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα από τις 10 
Οκτωβρίου 2016»   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3.Η αριθ. πρωτ. 4525/24-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί 
παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης µέχρι 23-12-2016 για τη διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν 
από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 25ης Σεπτεµβρίου 2015  
4.Το αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας/ Κ.Ε.Π.Π. 
περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε 
επίπεδο ∆ήµου 
5.Το αριθ.πρωτ. 7282/09-10-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π)που αφορά έκτακτο δελτίο ΕΜΥ επιδείνωσης καιρού το οποίο κοινοποιήθηκε µε το 
αριθµ. 173918/9-10-2016 έγγραφο της Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 
6.Το αριθ. πρωτ. 34332/8-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
7.Την αριθµ.πρωτ. 1049/34343/8-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς µε θέµα: "Απευθείας 
ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα από τις 7 Οκτωβρίου 2016 ". 
8.Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τα πληµµυρικά φαινόµενα της 10-10-2016 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 
9.Την αριθ. πρωτ. 34334/8-10-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για εργασίες αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών 
10.Τις αριθ. πρωτ. 34659 , 34660 , 34661 / 11-10-2016 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 
11.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 
12.Το γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 εδαφ. γ’  είναι Προϊστάµενος των 
υπηρεσιών του ∆ήµου       
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                             

       Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 
 

1. Στην ∆.Ε. Ελείου Πρόννων Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 40€/h, 
ιδιοκτησίας ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α.Φ.Μ. 045753275 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει 
στην ΣΚΑΛΑ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 40,00 21 840,00 

    Σύνολο: 840,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 201,60 

    Συνολική ∆απάνη: 1041,60 

 
 

2. Στην ∆.Ε. Σάµης Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t µε 35€/h και 
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 
 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 35 1225,00 

2 1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 
95ΗΡ 

h 35,00 35 1.225,00 

    Σύνολο: 2.450,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 588,00 

    Συνολική ∆απάνη: 3.038,00 

 
3. Στην ∆.Ε. Ελείου Πρόννων Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

µε 35€/h, Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 17t και µέχρι 35t µε 40€/h  και 
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ 96ΗΡ έως 150ΗΡ µε 40€/h ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 082953495 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

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

h 35,00 28 980,00 

2 1.14 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 17t και µέχρι 35t 

h 40,00 36 1.440,00 

 
3 
 

1.6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ  
96ΗΡ έως 150ΗΡ 

h 40,00 41 
1.640,00 

 

    Σύνολο: 4.060,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 974,40 

    Συνολική ∆απάνη: 5.034,40 

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

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

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις αρίθµ. 1059 και 1050/14-10-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάσεις  κ. ∆ηµάρχου. 
                                                  

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους τις  αρίθµ. 1049 /14-10-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 1050/14-10-2016 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάσεις  κ. ∆ηµάρχου που εκδόθηκαν  για τις  απευθείας αναθέσεις   

µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των καταστροφών που 

προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα στις 7 /10/2016 και   10/10/2016 .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   
                                                                     
 
   Σοφία Γαρµπή    
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 


