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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                        
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  34ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  20η  Νοεµβρίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  20 η  Νοεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
13:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  31634/ 16-11-2018   
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                     
3.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                           
4.  Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                          
5. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΠΑΡΩΝ έως και την 330/2018) 
6.Kωνσταντάκης Άγγελος  (ΠΑΡΩΝ από την 331 /2018)      
7. Ρουχωτάς Βασίλειος   (Αναπληρωµατικό Μέλος – ΠΑΡΩΝ από την 330/2018)                                                                           
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    327  / 2018                                                              Α∆Α: ΨΣ9ΓΩΕ5-∆Ρ6 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  
εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και 
αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του    παρακάτω θέµατος     εκτός 
ηµερήσιας διάταξης µε θέµα:  
Έγκριση της 772/31680/19-11-2018 απόφασης ∆ηµάρχου για την  απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από την 18-11-
2018 .    
 
Ζητείται από το Σώµα να οριστεί     το θέµα  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   και να εισαχθεί    προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

                    Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    – Γκισγκίνης Νικόλαος-Παπαδάτος Νικόλαος  
                    Κουρκουµέλης Ηλίας και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 
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 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι  πέντε (5) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για 
συζήτηση και λήψη απόφασης .   
Έγκριση της 772/31680/19-11-2018 απόφασης ∆ηµάρχου για την  απευθείας ανάθεση για τη 
µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από την 18-11-
2018 .    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  328 / 2018                                                                        Α∆Α: 6Μ61ΩΕ5-ΟΗΟ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 772/31680/19-11-2018 απόφασης ∆ηµάρχου ) απευθείας ανάθεση για 
τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από 
την 18-11-2018 ).    
                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον Προϊσταµένο της ∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο ο οποίος εισηγούµενος   
το  1o θέµα εκτός    ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση της 772/31680/19-11-2018 απόφασης ∆ηµάρχου ) 
απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για 
την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(βροχοπτώσεις) από την 18-11-2018 ).   .» (όπως εγκρίθηκε η συζήτησή της µε την 327/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΣ9ΓΩΕ5-∆Ρ6)  
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  31681/19-11-2018 Εισήγηση του η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Αργοστόλι,  19-11-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.: 31681  
 
Ειδ. Πρωτ.: 928 

 

  
ΠΡΟΣ: 

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

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

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

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

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτωσεις) από την 18-11-
2018     
 

ΣΧΕΤ: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της  
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
3. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

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

4. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

5. To αριθ. πρωτ. 256488/16-11-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 3433/16-11-
2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Επιχειρήσεων που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινοµένων της Ε.Μ.Υ. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν το νησί µας από τις 18-11-2018 και για όσο χρονικό 
διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σηµειώθηκαν κατολισθήσεις και φθορές στο 
αγροτικό και δηµοτικό οδικό δίκτυο στην ∆.Ε Πυλάρου (Τ.Κ. Αγιας Ευφηµίας) και στην ∆.Ε. Σάµης ( 
Τ.Κ. Πυργίου)  

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

9. Τις αριθ. πρωτ. 40308/18-12-2017, 41358/28-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων 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      
  

Σας ενηµερώνουµε ότι από κατά το χρονικό διάστηµα 18-11-2018 εως και τις πρωινές ώρες της 19-11-
2018, εκδηλώθηκαν στο νησί µας ισχυρές καταιγίδες που προξένησαν  κατολισθήσεις και φθορές στο αγροτικό 
και δηµοτικό οδικό δίκτυο στην ∆.Ε Πυλάρου (Τ.Κ. Αγιας Ευφηµίας) και στην ∆.Ε. Σάµης ( Τ.Κ. Πυργίου)  
        
Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  µε την αριθ. 
772/31680/19-11-2018 απόφαση ∆ηµάρχου η απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών µε µίσθωση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργων σε δυος (2) ανάδοχους και συγκεκριµένα: 
Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376, ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 18 630,00 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 
100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

h 45,00 14 630,00 

3 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 14 560,00 

    Σύνολο: 1.820,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 436,80 

    Συνολική ∆απάνη: 2.256,80 

 
 
 
 
Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 
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A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας –Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100 HP 

h 35,00 14,00 490,00 

    Σύνολο: 490,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 117,60 

    Συνολική ∆απάνη: 607,60 

 
 

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

 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των 

εκτάκτων αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, τα έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτωσεις) που 
εκδηλώθηκαν από την 18-11-2018 όπως αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 772/31680/19-11-2018 απόφαση 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.   

 
Οι δαπανες θα καλυφθουν από το Κ.Α. 70.6275.10. 

 
                                                                           
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
 
Στην συνέχεια θέτει προς έγκριση κατά σειρά τις 772/31680/19-11-2018  απόφαση του ∆ηµάρχου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

 

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αργοστόλι  19 Νοεµβρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                  Αριθµ. Πρωτ.:  31680 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                   Αριθµ. Απόφασης: 772 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
  

CPV  45233141-9 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) από τις 18-11-2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

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

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

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

15. Το αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

16. To αριθ. πρωτ. 256488/16-11-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ. 3433/16-11-2018 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ.Επιχειρήσεων που αφορά Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων της 
Ε.Μ.Υ. 

17. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν το νησί µας από τις 18-11-2018 και για όσο χρονικό διάστηµα 
συνεχίζουν αυτά 

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

19. Τις αριθ. πρωτ. 40308/18-12-2017, 41358/28-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτήτων Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων 

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

του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα & µηχάνηµα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 046677376, ∆ΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 18 630,00 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 
100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ 

h 45,00 14 630,00 

3 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 14 560,00 

    Σύνολο: 1.820,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 436,80 

    Συνολική ∆απάνη: 2.256,80 

 
 

2. Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 15 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Εκσκαφέας –Φορτωτής ελαστικοφόρος µε 
ισχύ µέχρι και 100 HP 

h 35,00 14,00 490,00 

    Σύνολο: 490,00 
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    Φ. Π. Α. (24 %): 117,60 

    Συνολική ∆απάνη: 607,60 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της  παραπάνω απόφασης  του ∆ηµάρχου για απευθείας ανάθεση  
µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από τις βροχοπτώσεις  από τις 18  Νοεµβρίου 2018 .   

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία    – Γκισγκίνης Νικόλαος-Παπαδάτος 
Νικόλαος -   Κουρκουµέλης Ηλίας και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

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

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

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

2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5) την   772/31680/19-11-2018  απόφαση  του ∆ηµάρχου .    

6) το µε αριθµ. πρωτ.   31681/19-11-2018  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας   
Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της   την  772/31680/19-11-2018  απόφαση     ∆ηµάρχου που εκδόθηκαν       
για την   απευθείας ανάθεση µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι βροχοπτώσεις    από  τις 18 -11 -2018». 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   330 / 2018                                                                     Α∆Α: 657ΑΩΕ5-4ΑΕ 

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  Λειβαθούς». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      2 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  
Λειβαθούς.» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
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Με την αριθµ.  315/30-10-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση 
κατασκευής του έργου  «Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  Λειβαθούς 
σύµφωνα µε την µε αρίθ. πρωτ. 15474/11-06-2018 θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση όπως συντάχθηκε από 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.). 
 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 5./11/2018προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  
ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε   αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου  «Μετακίνηση δύο ιστών 
οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  Λειβαθούς.» 
 
Με το αρ. πρωτ. 30474/5-11- 2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε   κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον σφραγισµένο 
φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 31128/12-11-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Μετακίνηση δύο ιστών 
οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  Λειβαθούς, αντί ποσού  3.186,80   ευρώ  µε Φ.Π.Α 24% 
στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                    µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :                   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί και ψηφίζει  την εκτέλεση του ως άνω έργου, προτείνει            
όµως την αναπροσαρµογή του ποσού της δαπάνης  γιατί  κατά την άποψη του είναι υπερβολικά υψηλή  και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
                 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία   -Παπαδάτος Νικόλαος -  Κουρκουµέλης Ηλίας -Ρουχωτάς       
Βασίλειος και  Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 13 -10-2017  θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση  όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 315/2018  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Α∆Α: 7ΧΗΣΩΕ5-2ΡΒ, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 30474/5-11-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. το µε αριθµ. πρωτ. 31091/12-11-2018 έγγραφο αποδοχής του αποτελέσµατος της ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ 
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
8. το άρθρο 15  του Π.∆/τος 171/1987 
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Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης κατασκευής του έργου «Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισµού στην Τ. Κ Σπαρτιών της ∆. Ε  
Λειβαθούς.» αντί ποσού  3.186,80 €  µε Φ.Π.Α 24%  στον οικονοµικό φορέα ΓΕΩΤΕΡ  Α.Τ.Ε  , επειδή η 
προσφορά του είναι πλήρης. 
 
2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού την µε αρίθ. πρωτ. 
15474/11-06-2018 θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  331  / 2018                                                                  Α∆Α:6ΤΗΕΩΕ5-ΟΘΠ 

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Εξωραϊσµός λιµνοδεξαµενής Αγίας Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      3 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Εξωραϊσµός λιµνοδεξαµενής Αγίας Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
Με την αριθµ.  309/30-10-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η ανάθεση 
κατασκευής του έργου  «Εξωραϊσµός λιµνοδεξαµενής Αγίας Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την µε αρίθ. πρωτ. 86/2018 θεωρηµένη Μελέτη  όπως συντάχθηκε από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 6./11/2018προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  
Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α.Ε   αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου  «Εξωραϊσµός 
λιµνοδεξαµενής Αγίας Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
Με το αρ. πρωτ. 30475/9-11- 2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
Ο προσωρινός ανάδοχος Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α.Ε   κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον 
σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 31331/14-11-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Εξωραϊσµός λιµνοδεξαµενής Αγίας 
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Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αντί ποσού  14.983,00    ευρώ  µε αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α 24% στον οικονοµικό φορέα Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α.Ε   , επειδή η προσφορά του είναι 
πλήρης. 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  

Ο. κ. Βασίλειος Ρουχωτάς αφού δηλώνει ότι συµφωνεί για την κατασκευή του εν λόγω έργου προτείνει 
όµως η δαπάνη να βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΚ ως αρµόδιο όργανο και ψηφίζει την 
πρόταση του. 
H Πρόεδρος αναφέρει ότι  η εν λόγω λιµνοδεξαµενή έχει καταγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία του 
∆ήµου µετά από σχετική απόφαση απαλοτρίωσης .  ∆ηλώνει επίσης ότι θα επανεξετάσει το θέµα για 
τυχόν περαιτέρω ενέργειες.   

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κωνσταντάκης Άγγελος  - Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Γκισγκίνης Νικόλαος   και  Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από 86/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 309 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Α∆Α: Ψ6ΩΣΩΕ5-ΜΟΨ, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 30475/9-11-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. το µε αριθµ. πρωτ. 31331/14-11-2018 έγγραφο αποδοχής του αποτελέσµατος της  . 
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 (απευθείας ανάθεση)  

Την εισήγηση της Προέδρου: 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης κατασκευής του έργου «Εξωραϊσµός λιµνοδεξαµενής Αγίας Ειρήνης ∆. Ε Ελειού –Πρόννων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» αντί ποσού  14.983,00  €  µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%  στον οικονοµικό 
φορέα Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α.Ε   , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2.  Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ  Α.Ε   θα γίνει 
µε απόφαση ∆ηµάρχου  . 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  332  / 2018                                                             Α∆Α: ΩΣ∆6ΩΕ5-ΒΑΨ 

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Αποχέτευση όµβριων υδάτων σε δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –Πρόννων». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το      4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης  « Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποχέτευση όµβριων υδάτων σε δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –
Πρόννων.» , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
 
Με την αριθµ.  316/30-10-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  , εγκρίθηκε η ανάθεση 
κατασκευής του έργου  «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων σε δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –Πρόννων σύµφωνα 
µε την µε αρίθ. πρωτ. 15474/11-06- /2018 θεωρηµένη  Τεχνική Έκθεση   όπως συντάχθηκε από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
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απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-
Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 6/11/2018προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του 
αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας  ΓΕΡ. 
& ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του έργου  
«Αποχέτευση οµβρίων υδάτων σε δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –Πρόννων 
Με το αρ. πρωτ. 30469/6-11- 2018  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος  ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, τον σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 31434/15-11-2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 
Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Αποχέτευση όµβριων υδάτων σε 
δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –Πρόννων, αντί ποσού  2.595,82   ευρώ  µε  Φ.Π.Α 24% στον οικονοµικό 
φορέα ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

                  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
                   µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
                    Ο  κ. Βασίλειος Ρουχωτάς αφού δηλώνει ότι συµφωνεί για την κατασκευή του εν λόγω έργου προτείνει 
     όµως η δαπάνη να βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΚ ως αρµόδιο όργανο και ψηφίζει την πρόταση του. 

H Πρόεδρος αναφέρει ότι η αρµοδιότητα όµβριων υδάτων στην  ∆ΕΥΑΚ είναι εκεί που υπάρχουν 
δίκτυα όµβριων υδάτων ,δηλαδή στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι που έχουν δίκτυο όµβριων υδάτων 
υλοποιούνται οι εργασίες από την ∆ΕΥΑΚ.  ∆ηλώνει επίσης ότι θα επανεξετάσει το θέµα για τυχόν 
περαιτέρω ενέργειες.   

 
                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Κωνσταντάκης Άγγελος- Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Γκισγκίνης Νικόλαος   και  Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 

  

                 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την µε αρίθ. πρωτ.  15474/11-06- /2018 θεωρηµένη  Τεχνική Έκθεση   θεωρηµένη Μελέτη   όπως 
συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την υπ’ αριθ. 316 /2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  Α∆Α: 6ΣΙ9ΩΕ5-ΥΙΧ, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 30469/6-11-2018  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. το µε αριθµ. πρωτ. 31434/15-11-2018 έγγραφο αποδοχής του αποτελέσµατος της ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε     
6. τα υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 (απευθείας ανάθεση)  
8)  το άρθρο 15  του Π.∆/τος 171/1987 
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9) το µε αρίθµ. πρωτ. 37940/29-11-2017 σχετικό απαντητικό έγγραφο της ∆ΕΥΑΚ 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 
 
                                             ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 
σύµβασης κατασκευής του έργου «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων σε δρόµο της  ∆. Ε Ελειού –
Πρόννων» αντί ποσού  2.595,82  €  µε Φ.Π.Α 24%  στον οικονοµικό φορέα ΓΕΡ. & ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 
2. . Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού την µε αρίθ. πρωτ. 
15474/11-06- /2018 θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν 4412/2016. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                           Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                              Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                          
                                                                                                                            Νικόλαος Γκισγκίνης                                                          
                                                                                                                          Παπαδάτος Νικόλαος      
                                                                                                                            Ρουχωτάς Βασίλειος 
                                                                                                                          Κωσταντάκης Άγγελος   
 Σοφία Γαρµπή  
 Α  /∆ήµαρχος   Οικονοµικών          

 


