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                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της 37 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18 η  ∆εκεµβρίου 2017 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  18 η  ∆εκεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   ∆ευτέρα       και ώρα    12:00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  39923/ 14-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  ( 7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                    
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                      ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                 
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας   
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                   
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος   
7. Ανουσάκης Νικόλαος  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  319/ 2017                                               Α∆Α: 6ΩΘ4ΩΕ5-ΛΩΜ                                                                                                                  
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού( εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για 
την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής για  συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέµα : «Έγκριση Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή 
∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»  και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για την ένταξή του στην 
συζήτηση της  ηµερησίας διάταξης  . Αφού όλα τα Μέλη Ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για τον ορισµό του εν λόγω 
θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ( Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας 
–Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης Άγγελος) η Πρόεδρος εισηγούµενη   το εν λόγω  θέµα θέτει 
υπόψη της Επιτροπής το    µε αρίθµ. πρωτ.39722/40337/18-12-2017  διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού κ. Κουφού Ευάγγελου µε το οποίο διαβιβάζει στην  Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το εν λόγω θέµα το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του , του µε  αρίθ. πρωτ.  39722/40337/18-12-2017 Πρακτικού  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή 



∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» και αναλυτικά: α)  την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39693/13.12.17 ένστασης 
και την µη επιστροφή του παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 600 ευρώ (κωδ. παραβόλου 178816840958 
0212 0064)του διαγωνιζόµενου «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»γιατί  η προσφορά του δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων για την απόδειξη της τεχνικής 
και επαγγελµατικής του ικανότητας και κατ’ επέκταση δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης για 
την εν λόγω σύµβαση και β) την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-
∆ιαµαρτυρίας του διαγωνιζόµενου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε. - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. 
ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ - ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 
ΑΕΜ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» διότι  δεν περιλαµβάνει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 
6 της ∆ιακήρυξης), συνεπώς δεν είναι παραδεκτή ως προς το τυπικό της µέρος και δε θα εξεταστεί επί της 
ουσίας. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να γίνει δεκτή η ένσταση του διαγωνιζοµένου «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• Την 312/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισµού για ανάθεση της 
µελέτης Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. 

• Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 39693/13.12.17 ένσταση 

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωση –Αντίρρηση –∆ιαµαρτυρία  

• Το µε αρίθ. Πρωτ. 39722/40337/18-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των 
διαγωνιζοµένων) του έργου. 

• Την  εισήγηση   της  Προέδρου :  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό του το µε  αρίθ. πρωτ.  39722/40337/18-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζοµένων) για την ανάθεση της µελέτης «Επισκευή 
∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 

2. Την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39693/13.12.17 ένστασης και την µη επιστροφή του παραβόλου 
υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 600 ευρώ (κωδ. παραβόλου 178816840958 0212 0064)του διαγωνιζόµενου 
«ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙ∆Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Ε.»γιατί  η προσφορά του δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων για την απόδειξη της τεχνικής και 
επαγγελµατικής του ικανότητας και κατ’ επέκταση δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων της 
∆ιακήρυξης για την εν λόγω σύµβαση. 

3. Την απόρριψη της υπ’ αριθµ. πρωτ. 39404/11.12.17 Ενηµέρωσης-Αντίρρησης-∆ιαµαρτυρίας του 
διαγωνιζόµενου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - Ι. 
ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. 
ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ - ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. 
ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ ΑΕΜ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» διότι  δεν περιλαµβάνει παράβολο 
υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης), συνεπώς δεν είναι παραδεκτή ως προς το τυπικό της 
µέρος και δε θα εξεταστεί επί της ουσίας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  320  / 2017 Α∆Α: ΩΖΩ1ΩΕ5-Λ84 
  ΘΕΜΑ : Eναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικονοµικό έτος 
2018 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑκαι εισήγηση στο ∆.Σ. 
 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη   το 1 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Eναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το 
Οικονοµικό έτος 2018 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑκαι 
εισήγηση στο ∆.Σ.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 14-12-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών κ. Μαντζουράτου Θεόδωρου η οποία αναφέρει  τα παρακάτω:   

Προς την Οικονοµική Επιτροπή 
 



Εισήγηση εναρµόνισης του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικονοµικό έτος 
2018 σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
Σχετ.: Αρ. πρωτ. 1795/08-12-2017 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του 
σχεδίου του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου µας 
Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, όπου καταγράφεται η γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., βάσει της οποίας ορίζονται τα όρια των εγγραφών στο σχέδιο του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’αριθµ. 25595/26-07-2017 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων 
του ΥΠΕΣ για το έτος 2016 και την περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 και Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, η Υπηρεσία 
µας οφείλει να προβεί σε αλλαγές στα χρηµατικά ποσά των εκτιµήσεων έως 31/12/2017 του Κ.Α. Εσόδων 1215 
µε τίτλο «Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων» επί του σχεδίου Προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας Οικονοµικού έτους 2018 προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία συµµόρφωση.  

Το Παρατηρητήριο στο έγγραφο του και συγκεκριµένα στον πίνακα Β. Κριτήρια 2-14 στον α/α 14. 
Αναφέρει ότι πρέπει να ισχύει η σχέση: [ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016] ΚΑΕ 1215 + [ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2017] ΚΑΕ 
1215 + [Π/Υ 2018] ΚΑΕ 1215 = ΠΟΣΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ∆υνάµει των ανωτέρω και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα απολογιστικά στοιχεία του 2016 ανέρχονται στο ποσό των 565.551,37 ευρώ και η 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 27754/7-9-2016 ενέκρινε επιχορήγηση ποσού 1.475.053,00 
ευρώ για τον ∆ήµο µας, η εκτίµηση εισπραχθέντων 31/12/2017 διαµορφώνεται στο ποσό των 909.501,63 ευρώ. 
Στο αρχικό σχέδιο Π/Υ η εκτίµηση αυτή ανερχόταν στο ποσό των 976.041,36 ευρώ, οπότε πρέπει να µειωθεί 
κατά 66.539,73 ευρώ και να διαµορφωθεί στο ποσό των 909.501,63 ευρώ. Μετά από αυτή την µείωση και 
προκειµένου η διαφορά εκτιµήσεων εσόδων-εξόδων 31/12/2017 να συµφωνεί απόλυτα µε το χρηµατικό υπόλοιπο 
που αναγράφεται στους Κ.Α. της οµάδας εσόδων 51 κρίνεται αναγκαίο να αυξηθεί η εκτίµηση εισπράξεων 
31/12/2017 του Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» από 261.222,86 ευρώ σε 316.660,00 ευρώ (αύξηση 
55.437,14 ευρώ) και του Κ.Α. Εσόδων 0111 µε τίτλο «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)» από 
81.465,19 ευρώ σε 92.567,78 ευρώ (αύξηση 11.102,59 ευρώ). 

 
Αργοστόλι 14/12/2017 

 
Ο συντάξας                                                          Ο Προϊστάµενος 

Κουστουµπάρδη Σοφία                                     Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  
και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
και αφού έλαβε υπόψη της   

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013   
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 
- την υπ’ αριθ. 74449/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση 
πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. 
- την Κ.Υ.Α  25595/28-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658/28-07-2017)  µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού 2018. 
Την αρίθµ.1795/8-12-2017 Γνώµη του Παρατηρητηρίου. 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
                      
                                                       ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 
 
Α) Την  εναρµόνιση του Σχεδίου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το Οικονοµικό έτος 2018 
σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και αναλυτικα : 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα απολογιστικά στοιχεία του 2016 ανέρχονται στο ποσό των 565.551,37 ευρώ και την  απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 27754/7-9-2016 που ενέκρινε επιχορήγηση ποσού 1.475.053,00 ευρώ για τον 



∆ήµο µας, η εκτίµηση εισπραχθέντων 31/12/2017 διαµορφώνεται στο ποσό των 909.501,63 ευρώ. Στο αρχικό σχέδιο Π/Υ η 
εκτίµηση αυτή ανερχόταν στο ποσό των 976.041,36 ευρώ, οπότε µειώνεται κατά 66.539,73 ευρώ και να διαµορφώνεται στο 
ποσό των 909.501,63 ευρώ. Μετά από αυτή την µείωση και προκειµένου η διαφορά εκτιµήσεων εσόδων-εξόδων 31/12/2017 
να συµφωνεί απόλυτα µε το χρηµατικό υπόλοιπο που αναγράφεται στους Κ.Α. της οµάδας εσόδων 51 αυξάνεται  η 
εκτίµηση εισπράξεων 31/12/2017 του Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» από 261.222,86 ευρώ σε 316.660,00 ευρώ (αύξηση 
55.437,14 ευρώ) και του Κ.Α. Εσόδων 0111 µε τίτλο «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)» από 81.465,19 
ευρώ σε 92.567,78 ευρώ (αύξηση 11.102,59 ευρώ). 
              

Β. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   321 / 2017                                                                                    Α∆Α: ΨΣΧΑΩΕ5-ΛΩΞ 

 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   

 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη   το 2 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»  έδωσε 
τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο    ο οποίος  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2018   που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης ,το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:



Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ. 2014)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ 

ΜΕ "0"

Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες

(12) Έκτακτες ε ι̟χορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών (+) (06)_Έσοδα α̟ό 

ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (-)(µείον) (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη 

δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων

6.000.377 6.000.377 429.252 605.442 551.252 1.585.947 481.707 678.942 460.861 1.621.510 3.207.457 429.252 505.442 460.861 1.395.556 4.603.013 429.252 505.442 462.670 1.397.365 6.000.377 0

Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόµατα (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων 2.182.029 2.182.029 0 0 436.406 436.406 0 436.406 0 436.406 872.812 436.406 0 436.406 872.812 1.745.624 0 436.406 0 436.406 2.182.029 0

Γραµµή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις. 9.527.956 9.527.956 673.163 673.163 673.163 2.019.489 673.163 673.163 686.124 2.032.451 4.051.940 900.180 974.024 898.124 2.772.328 6.824.268 905.348 898.124 900.215 2.703.688 9.527.956 0

(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α̟ό την κινητή ̟εριουσία 

(+) (03)_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη, 

δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι̟ά τακτικά 

έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές, 

κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ρόστιµα, ̟αράβολα (+) (16)_Λοι̟ά 

έκτακτα έσοδα

8.777.600 8.777.600 38.978 50.447 542.192 631.616 556.121 652.817 882.998 2.091.935 2.723.552 1.091.701 1.179.901 1.037.346 3.308.949 6.032.501 1.001.251 955.434 788.414 2.745.099 8.777.600 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 2.266.500 2.266.500 408.115 916.296 29.960 1.354.371 11.361 23.703 33.928 68.992 1.423.363 88.275 83.687 76.964 248.926 1.672.289 130.302 102.803 361.106 594.211 2.266.500 0

Σύνολο Γραµµής 4 11.044.100 11.044.100 447.093 966.743 572.151 1.985.987 567.482 676.519 916.926 2.160.927 4.146.914 1.179.976 1.263.588 1.114.311 3.557.876 7.704.790 1.131.553 1.058.237 1.149.520 3.339.310 11.044.100 0

Γραµµή 5
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό 

α̟αιτήσεις ΠΟΕ 
(32 - 85)  (Εκτίµηση εισ̟ράξεων) 524.886 524.886 18.500 18.000 22.312 58.812 32.800 34.100 36.000 102.900 161.712 44.500 45.500 48.670 138.670 300.381 66.246 72.208 86.051 224.504 524.886 0

Γραµµή 6 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Ε̟ιστροφές 

χρηµάτων+(31)_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
3.384.335 3.384.335 266.842 266.742 266.842 800.425 266.842 266.842 266.842 800.525 1.600.949 298.481 298.481 298.482 895.443 2.496.392 298.581 298.681 290.681 887.943 3.384.335 0

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο (5)_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 4.289.625 0

A 36.953.309 36.953.309 6.124.475 6.819.715 6.811.751 11.176.690 6.311.618 7.055.597 6.656.378 11.444.344 18.331.409 7.578.420 7.376.661 7.546.479 13.922.309 27.964.093 7.120.605 7.558.723 7.178.762 13.278.840 36.953.309 0

Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίµηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίµηνο 12µηνο

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 5.486.971 5.486.971 450.407 449.907 452.157 1.352.470 454.141 459.007 450.657 1.363.804 2.716.275 461.061 451.928 481.767 1.394.756 4.111.031 454.056 464.826 457.058 1.375.940 5.486.971 0

Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε̟ιδόµατα  2.182.029 2.182.029 0 0 436.406 436.406 0 436.406 0 436.406 872.812 436.406 0 436.406 872.812 1.745.624 0 436.406 0 436.406 2.182.029 0

Γραµµή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης 944.000 944.000 78.666 78.666 78.666 235.999 78.666 78.666 78.666 235.999 471.998 78.666 78.666 78.667 236.000 707.998 78.667 78.667 78.667 236.002 944.000 0

Γραµµή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (7)_Ε̟ενδύσεις 10.846.469 10.846.469 729.260 774.353 741.225 2.244.839 755.380 813.438 776.273 2.345.091 4.589.930 1.086.127 1.004.740 1.003.246 3.094.114 7.684.043 1.097.668 1.123.838 940.919 3.162.426 10.846.469 0

Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ 
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ιχορηγούµενες Πληρωµές 

Υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε.
2.855.735 2.855.735 774.290 252.774 209.885 1.236.949 187.365 186.324 146.253 519.942 1.756.891 212.501 148.235 183.351 544.087 2.300.978 172.486 171.235 211.036 554.757 2.855.735 0

(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 7.404.903 7.404.903 404.000 470.190 836.226 1.710.416 411.500 925.596 394.420 1.731.516 3.441.932 830.406 556.690 830.656 2.217.752 5.659.684 424.600 917.063 403.557 1.745.220 7.404.903 0

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόµατα 2.182.029 2.182.029 0 0 436.406 436.406 0 436.406 0 436.406 872.812 436.406 0 436.406 872.812 1.745.624 0 436.406 0 436.406 2.182.029 0

Σύνολο Γραµµής 6 5.222.874 5.222.874 404.000 470.190 399.820 1.274.010 411.500 489.190 394.420 1.295.110 2.569.120 394.000 556.690 394.250 1.344.940 3.914.060 424.600 480.657 403.557 1.308.814 5.222.874 0

Γραµµή 7 Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες 

(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) 

(64)_Λοι̟ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟άνες ̟ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι̟ά 

έξοδα

5.749.898 5.749.898 149.104 232.411 428.467 809.982 356.288 360.901 605.437 1.322.626 2.132.609 490.746 537.661 640.510 1.668.917 3.801.526 666.162 639.879 642.331 1.948.372 5.749.898 0

Γραµµή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι̟ές α̟οδόσεις 3.384.500 3.384.500 287.791 277.791 277.791 843.374 287.791 277.791 277.791 843.374 1.686.747 292.791 277.791 277.792 848.375 2.535.122 292.790 277.793 278.794 849.378 3.384.500 0

Γραµµή 9 Α̟οθεµατικό (9)_Α̟οθεµατικό 280.833 280.833 280.833 0

B. 36.953.309 36.953.309 2.873.519 2.536.092 3.024.418 8.434.029 2.531.131 3.101.724 2.729.497 8.362.352 16.796.381 3.452.299 3.055.713 3.495.989 10.004.001 26.800.382 3.186.430 3.673.301 3.012.363 9.872.094 36.953.309 0

Γ. ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ   (85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 8.937.050 0 8.937.050

∆1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 45.890.359

∆2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 45.890.359

Ε. 0 0 3.250.956 4.283.623 3.787.333 2.742.662 3.780.487 3.953.874 3.926.881 3.081.991 1.535.028 4.126.120 4.320.948 4.050.490 3.918.308 1.163.711 3.934.175 3.885.423 4.166.399 3.406.746 0

Σύνολο Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους (̟.χ 

2013)
2.855.734

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (̟.χ 2014) 2.720.000 2.680.000 2.580.000 2.500.000 2.460.000 2.390.000 2.340.000 2.270.000 2.200.000 2.180.000 2.160.000 2.140.000

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Η ̟ερίοδος της ο̟οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε 

τη συµ̟λήρωση του αριθµού 1 στα δι̟λανά ̟εδία

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.                          

(Συµ̟ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα ̟εδία µε την ένδειξη "0" / ̟οσά σε ευρώ)                                                                
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσειςΣΤ.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)

Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, 

̟ρόστιµα, ̟ρόσοδοι α̟ό ̟εριουσία)  

Γραµµή 6

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

Οδηγίες συµ̟λήρωσης του Πίνακα  

5.Α

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα 

ΠΟΕ",  αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά 

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη 

συμπλήρωσή του αυτόματα  ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί  μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του 

ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα 

ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν 

περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.

1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.  

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 

μορφή.  





 
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. 

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

Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)Την αριθ. πρωτ. 1795 /8-12-2017 γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
  4)την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
  5) το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2018. 
 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει στο σύνολό του  το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2018 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο 
συνηµµένο αρχείο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την 
κατάρτιση του από το ∆.Σ. 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  322  /  2017                                                                       Α∆Α :     6ΕΧ5ΩΕ5-ΠΚΕ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  
3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση δαπανών  και διάθεση 
πιστώσεων  
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 



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

 
Αριθ. 

έκθεσης 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 869 11/12/2017 718,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, β) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  10.6462 2.043,93 

 870 11/12/2017 743,04 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 35.6662.03 3.968,02 

 871 11/12/2017 596,50 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 35.6662.02 3.134,54 

 872 11/12/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 35.6262.18 25.338,27 

 874 13/12/2017 44,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6221.00 2.217,32 

 875 13/12/2017 256,74 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6662 827,83 

 876 13/12/2017 98,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6614 1.213,20 

 877 13/12/2017 302,22 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 00.6221.00 2.217,32 

 878 13/12/2017 148,80 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.6265 2.987,04 

 879 13/12/2017 114,08 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10.6662 713,75 



ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 880 14/12/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΣΑΜΗΣ 35.6262.18 24.338,27 

 881 14/12/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΒΑΡΕΩΣ 35.6262.18 23.338,27 

 882 14/12/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35.6262.18 22.338,17 

 883 14/12/2017 450,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΩΣ 35.6262.18 21.888,27 

 884 14/12/2017 293,26 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΩΣ 35.6662.02 2.841,28 

 885 14/12/2017 256,74 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΣΚΗΝΕΩΣ 35.6662.03 3.711,28 

 888 14/12/2017 275,38 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 20.6323 1.659,62 

 889 14/12/2017 18,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 10.6662 695,75 

 890 14/12/2017 413,22 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 20.6264 5.586,78 

 891 15/12/2017 200,16 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 00.6221.00 2.217,32 

 892 15/12/2017 299,83 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 10.6614 913,37 

 893 15/12/2017 19.962,60 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και µουσείων 
για τις ανάγκες των µαθητών της 
Α΄βαθµιας και Β΄βάθµιας 
εκπαίδευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς[ΜΕΛΕΤΗ] 00.6495.09 37,40 

 894 15/12/2017 974,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 35.6262.18 21.693,47 

 895 15/12/2017 632,40 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ 35.6262.18 21.061,07 

 896 15/12/2017 255,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ 35.6662.02 2.586,28 

 897 15/12/2017 111,60 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ 35.6262.17 1.927,53 

 898 15/12/2017 701,58 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 35.6262.18 20.359,49 

 899 15/12/2017 298,42 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 35.6662.03 3.412,86 

 900 15/12/2017 999,69 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 35.6662.03 2.413,17 

 901 15/12/2017 2.300,00 

Μισθώµατα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ 
ΣΑΜΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΜΑΛΩΝ - ΓΕΦ 
ΠΑΛΙΚΗΣ) 10.6232 0,00 

 902 15/12/2017 224.900,15 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ 
ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ)-8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7336.04 808.947,54 



ΜΙΣΘ 160 13/12/2017 299,2 

Αποδοχές µαθητευόµενων 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - 
Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία 
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) 70.6041.03 0,00 

ΜΙΣΘ 161 13/12/2017 110,04 

Εργοδοτικές εισφορές Αποδοχές 
µαθητευόµενων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία 
Ι.Ε.Κ.) 70.6054.03 0,00 

ΜΙΣΘ 162 13/12/2017 2.590,30 
Αποζηµίωση των 
συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων 15.6021.04 6.192,98 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων εκτός την 901/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

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

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

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας.   
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  323  / 2017                                                           Α∆Α: 64 Α1ΩΕ5-ΝΣΗ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για  αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος  το 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου  
Εντάλµατος Προπληρωµής  για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 14-12-
2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
 
Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  ΧΕΠ 2956 

Β/2017 της Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελβίρας Λορεντζάτου που έχει εκδοθεί µε την  286/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
Συνηµµένα : α) κατάσταση παραστατικών  
                     β) Φ/φο γραµµατίου είσπραξης 
                     γ) Λοιπά ∆ικαιολογητικά. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.2956 Β /2017 



 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :  Λορεντζάτου Ελβίρα    -ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 286/2017 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Α/Α              ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ                         ΠΟΣΟ              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 

 Κ.& Γ. ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε  
 (Αρ.πρωτ. 15939/2017) 

                         77,00                          77,00 

 Κ.& Γ. ∆ΡΑΚΑΤΟΣ Ο.Ε   
(αρι. Πρωτ. 15938/2017) 

                         70,00                          70,00 

    

    

                                σύνολο                        147,00                        147,00 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ : 633/13-12-2017 
3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 353,00 € 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  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  286/2017 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε h  κ. Ελβίρα  Λορεντζάτου         για την απόδοση του λογαριασµού της  και 
την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  2956B / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού     500,00   € έτσι όπως υποβλήθηκε από τhν κ.  Παγώνη Λορεντζάτου Ελβίρα    
2. Απαλλάσσει την κ.  Λορεντζάτου Ελβίρα   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των   500,00 € τα οποία 
διατέθηκαν σύµφωνα µε την  286/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 30.6323  για την 
αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να 
κινούνται µε νοµιµότητα και  ασφάλεια . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    324 / 2017                                                                 Α∆Α: 7Ν1ΚΩΕ5-ΛΑΣ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 5ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  39744/13-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Στις 21.12.2017 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 
15.05.2017 και µε αριθµό κατάθεσης 63/2017 αγωγή των 1. Άνθιας θυγ. Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου 
Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου Γιαννουλάτου, κατοίκων Κηφισιάς Αττικής 
κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Με την ως άνω αγωγή οι αντίδικοι ζητούν να υποχρεωθούµε να τους 
καταβάλλουµε συνολικά το χρηµατικό ποσό των 16.786 ευρώ και το ποσό αυτό µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας 
από κάθε επιµέρους κονδύλι από την επόµενη που έπρεπε να καταβληθεί και αυθηµερόν οχλείτο από τις 
ανωτέρω να το καταβάλλει ήτοι από την ενδέκατη ηµέρα κάθε µισθωτικού µήνα που καθένα από αυτά αφορά και 
ορίζεται στην υπό κρίση αγωγή και µέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως άλλως και όλως επικουρικά από 
την επίδοση της υπό κρίση αγωγής και µέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Το ως άνω ποσό ζητά να 
υποχρεωθούµε να τους καταβάλλουµε για ληξιπρόθεσµα υποµισθώµατα της χρονικής περιόδου από 15.03.2016 
έως 15.05.2017 δυνάµει του από 14.03.2001 συµφωνητικού υποµίσθωσης που είχε συναφθεί µεταξύ του 
Βασιλείου ∆εστούνη και του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου καθολικός διάδοχος του οποίου τελούµε σήµερα. 
Επειδή η υπό κρίση αγωγή είναι συναφής µε προγενέστερη αγωγή που έχουν ασκήσει οι αντίδικοι και αφορούσε 
τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα (όπως αναφέρεται σε αυτή) της χρονική περιόδου από 15.03. 2013 έως και 
15.02.2016. Η αγωγή αυτή εκδικάσθηκε κατά την δικάσιµο της 16.11.2017 και ο ∆ήµος λόγω κωλύµατος της επί 



παγία αντιµισθίας δικηγόρου εκπροσωπήθηκε δυνάµει της µε αριθµό 299/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, από την δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης. 
Επειδή για τον ενιαίο χειρισµό της υπόθεσης είναι ορθότερο ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί από την ίδια 
δικηγόρο. 
Επειδή αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του ν.3852/2010. 
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο 
Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου, η οποία έχει εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε συναφή αγωγή και έχει 
πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης, όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, στην δικάσιµο της 
21.12.2017 κατά την εκδίκαση της από 15.05.2017 και µε αριθµό κατάθεσης 63/2017 αγωγή των 1. Άνθιας θυγ. 
Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου 
Γιαννουλάτου κατοίκων Κηφισιάς Αττικής κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 887/2017  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 39744/ 13-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

A) Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου και της για την άσκηση της εν λόγω έφεσης. 
 Χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε συναφή αγωγή και έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης, 
όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, στην δικάσιµο της 21.12.2017 κατά την εκδίκαση της από 
15.05.2017 και µε αριθµό κατάθεσης 63/2017 αγωγή των 1. Άνθιας θυγ. Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου 
Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου Γιαννουλάτου κατοίκων Κηφισιάς 
Αττικής κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Γ) Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 342,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  325  / 2017                                                                 Α∆Α: 7ΝΟΡΩΕ5-ΗΘΥ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εισηγούµενη το 6ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  39746/13-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Η Άνθια ∆εστούνη του Βασιλείου και η Μαρία - Χριστίνα ∆εστούνη του Βασιλείου κληρονόµοι του 
Βασιλείου ∆εστούνη µε την από 17.06.2015 αίτησή τους προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, δυνάµει 
του από 14.03.2001 ιδιωτικού συµφωνητικού υποµίσθωσης που είχε συναφθεί µεταξύ του Βασιλείου ∆εστούνη 
και του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου πέτυχαν την έκδοση της µε αριθµό 95/2015 διαταγής πληρωµής. Με την εν 
λόγω διαταγή πληρωµής διατασσόµαστε να καταβάλουµε στις αιτούσες το χρηµατικό ποσό των 32.373 ευρώ το 
οποίο αντιστοιχεί σε ληξιπρόθεσµα µισθώµατα της χρονικής περιόδου από 15.03.2013 έως 15.06.2015, 
νοµιµότοκα από την επόµενη ηµέρα που καθένα από τα επιµέρους κονδύλια (µηνιαία µισθώµατα) κατέστη 
ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και 720 ευρώ για δικαστική δαπάνη. 

Κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος άσκησε την από 26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 
132/2015 ανακοπή του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, η συζήτηση της οποίας έχει 
προσδιοριστεί κατά την δικάσιµο της 21.12.2017. Κατά την ίδια ως άνω δικάσιµο πρόκειται να συζητηθεί άλλη 
αγωγή των αντιδίκων κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την ίδια αιτία που αφορά τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα 
της χρονικής περιόδου από 15.03.2016 έως και 15.05.2017. 

Επειδή η υπό κρίση ανακοπή είναι συναφής µε προγενέστερη αγωγή που έχουν ασκήσει οι αντίδικοι 
και αφορούσε τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα (όπως αναφέρεται σε αυτή) της χρονική περιόδου από 15.03. 2013 



έως και 15.02.2016. Η αγωγή αυτή εκδικάσθηκε κατά την δικάσιµο της 16.11.2017 και ο ∆ήµος λόγω κωλύµατος 
της επί παγία αντιµισθίας δικηγόρου εκπροσωπήθηκε δυνάµει της µε αριθµό 299/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, από την δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου η οποία έχει πλήρη γνώση του φακέλου της 
υπόθεσης. 
Επειδή για τον ενιαίο χειρισµό της υπόθεσης είναι ορθότερο ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί από την ίδια 
δικηγόρο. 
Επειδή αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του ν.3852/2010. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα στην 
δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου, η οποία έχει εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε συναφή αγωγή 
και έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης, όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, στην 
δικάσιµο της 21.12.2017 κατά την εκδίκαση της από 26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 132/2015 ανακοπή του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των 1. Άνθιας θυγ. Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. 
Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου Γιαννουλάτου κατοίκων Κηφισιάς Αττικής και κατά της µε αριθµό 52/2015 
∆ιαταγής Πληρωµής. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 886/2017  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 39746/ 13-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

A) Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της εν λόγω έφεσης στην οποία 
χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα επειδή  έχει εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε συναφή αγωγή και 
έχει πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης, όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, στην 
δικάσιµο της 21.12.2017 κατά την εκδίκαση της από 26.10.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 132/2015 ανακοπή του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά των 1. Άνθιας θυγ. Βασ. ∆εστούνη χήρας ∆ηµητρίου Χατζηνικολή και 2. Μαρίας θυγ. 
Βασιλείου ∆εστούνη συζύγου Γεωργίου Γιαννουλάτου κατοίκων Κηφισιάς Αττικής και κατά της µε αριθµό 
52/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής. 
Γ) Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 342,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  326  / 2017                                                              Α∆Α: 6Ξ25ΩΕ5-ΤΥΨ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»   

 
Στην συζήτηση του θέµατος παρευρίσκεται και ο κ. Βαγγελάτος Γεώργιος εκπρόσωπος της εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 10ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ.πρωτ.39243/8-12-2017 ένσταση της ατοµικής Επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» µε την  οποία ενίσταται αναφέροντας αναλυτικά 
τους λόγους κατά της 301/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στην οποία αποκλείστηκε και 
δεν αποσφραγίστηκε η µε αριθ. Πρωτ. 37378 προσφορά του για το παραπάνω  έργο και ζητά να γίνει 
δεκτή και να αποσφραγιστεί η εν λόγω προσφορά του. 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το   µε αρίθ. πρωτ. 40181/15-12-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για το εν λόγω θέµα  που αναλυτικά έχει ως 
εξής:  

                                                                                                                                  



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Βαγγελάτο Γεώργιο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: Εγώ  διάβασα την 
διακήρυξη που αναφέρει  για εκτιµώµενη αξία σύµβασης και θεώρησα ότι  µιλάει ότι το παράβολο θα βγεί επί της  
αξίας της προσφοράς µου και µάλιστα έβγαλα εγγυητική επιστολή µεγαλύτερη από την αξία της προσφοράς µου 
,γιατί µιλάει για εκτιµώµενη αξία σύµβασης και όχι για τον προϋπολογισµό της σύµβασης , δεν είχα πρόβληµα να 
εκδώσω πενήντα Ευρώ επιπλέον παράβολο. 



Ο κ. Αννουσάκης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω: Η ερµηνεία  στην οποία προέβη η εταιρία που 
έκανε την ένσταση είναι εντός των γενικών πλαισίων των νοµικών διατάξεων , εποµένως δεν µπορούµε 
να ξέρουµε σε αυτή την φάση κι εκ του προχείρου  αν υπάρχει άλλη κρατούσα άποψη και  ποια τυχόν  είναι 

αυτή. 
Εποµένως προτείνουµε να θεωρηθεί παραδεκτή η ένσταση της διοικούµενης  καθότι σε κάθε περίπτωση εκτιµάµε  
ότι δεν υπήρχε δόλος  αυτής  εφόσον κατέθεσε παράβολο οπότε είναι καταχρηστικό να στερηθεί ένα δικαίωµά 
της .   Η  Αποκεντρωµένη µπορεί να επιλύσει το σύνθετο αυτό νοµικό θέµα στην πορεία και αυτή θα κρίνει ποιά 
ερµηνεία είναι η επικρατέστερη  , εποµένως προτείνουµε  σε αυτό το στάδιο  να κριθεί   παραδεκτή η ένσταση.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Κάνετε µία επιλεκτική τώρα διαδικασία  όσον αφορά 
τον συγκεκριµένο διαγωνισµό,  (που δεν αφορά όπως ανέφερα προηγουµένως το πρόσωπο του  
κ. Βαγγελάτου) ενώ σε άλλους διαγωνισµούς κάνετε από την αντίθετη πλευρά επιλεκτική ερµηνεία  
της τυπικής διαδικασίας, τώρα   που και η  Υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι  
ο κανόνας , εσείς λοιπόν αυτό το παραβλέψατε και ψηφίζετε κάτι διαφορετικό , εγώ θα ψηφίσω τη   
πρόταση της Επιτροπής Ενστάσεων όσον αφορά το παράβολο 1% και όχι όσον αφορά το 
 ασφαλιστήριο . 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει του   µε αρίθ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικού 
 της Επιτροπής Ενστάσεων και την απόρριψη της µε αρίθµ.πρωτ.39243/8-12-2017 ένστασης  
της ατοµικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» . 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία – Γκισγκίνης Νικόλαος. 
Την πρόταση του κ. Ανουσάκη ψηφίζουν :Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος – και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                    
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 301/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Την µε αρίθµ. πρωτ. 39293/8-12-2017 ένσταση της επιχείρησης «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» 
4)Το µε αρίθµ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του  ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 1)Αναπέµπει  το µε αρίθµ. πρωτ.  40181/15-12-2017  Πρακτικό της    Επιτροπής Ενστάσεων  του 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» . 

2)Εγκρίνει ως   παραδεκτή την µε αρίθµ. πρωτ. 39293/8-12-2017 ένσταση της ατοµικής  επιχείρησης µε την 
επωνυµία  «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  και προτείνει να  εκδικαστεί επί της ουσίας µε το 
σκεπτικό ότι η  ερµηνεία που προέβη επί του άρθρου 20 της παρ. 2 της αριθ. 598/35331/7-11-2017 
∆ιακήρυξης για την υπηρεσία «Εργασίες Πρόληψης & αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών»  
είναι εντός των γενικών πλαισίων των νοµικών διατάξεων κι  εκτιµάται ότι  δεν υπήρχε  δόλος εφόσον 
κατέθεσε παράβολο,  οπότε θα είναι καταχρηστικό να στερηθεί το δικαίωµα της  για  κρίσης επί της 
ουσίας . Εάν η  ερµηνεία  περί του υπολογισµού  του παραβόλου που έκανε η εν λόγω εταιρία δεν 
είναι η κρατούσα , αυτό θα  κριθεί στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη  
καθότι είναι σύνθετο νοµικό θέµα και υπάρχουν πολλές ερµηνείες  πλην όµως σε αυτή τη φάση 
κρίνεται πως δεν είναι ορθό να στερηθεί το δικαίωµα της κρίσης της ένστασής της επί της ουσίας . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   327  / 2017                                                          Α∆Α: 6763ΩΕ5-ΞΙ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου  Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για  την Προµήθεια µε τίτλο 
:«ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Μέλος    της Επιτροπής  του  ηλεκτρονικού ανοικτού  διεθνούς  διαγωνισµού για την προµήθεια  :«ΜΟΝΑ∆Α 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ» κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 9 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 40203/ 15-12-2017  2o Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αργοστόλι : 15-12-2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 40203 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
FAX:26710 - 22572 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών για την Προµήθεια µε τίτλο «Μονάδα 
Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα», Αρ. αποφ: 171/2017  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15.12.2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:150 , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 39798/13-12-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 171/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά στις 10:30 π.µ., τις οικονοµικές προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 46958 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 531/31300/05-10-2017 
διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

1. Πρόεδρος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 

    

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

    

3. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια 

«Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 
8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», 

β)την αριθ. 72/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη η υπ. αριθµ. 42/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προµήθεια «Προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς», 

γ) Της µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η Σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 

δ) Της µε αριθµ. 121/2017 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ περί ένταξης στο Τεχνικό πρόγραµµα 2017 της 
Προµήθειας, 

ε) Της µε αριθµ. 122/2017 Απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 
στ) της µε αριθµ. 244/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων αυτού 
ζ) Της µε αριθµ. 7645/28-06-2017 Απόφασης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
η) της µε αριθµ. 305/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. 
αριθµ. 36636/17-11-2017 Πρακτικού(1ου) 

θ)Το γεγονός πως δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ένσταση/προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

ι) το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
παρατηρεί τα κάτωθι: 



Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην υπ. Αριθ. 531/31300/05-10-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια «Προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46958.  

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ήταν η 15η ∆εκεµβρίου και 
ώρα 10:30 π.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.1 παρ. της αριθ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω διαγωνισµού εκκίνησε στις 10:30 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου 
της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46958 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος 
από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι δεν έχουν αποσφραγισθεί οι υποφάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών, των προσφορών του διαγωνισµού, και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, οι οικονοµικές 
προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:  
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς  
Αριθµός Προσφοράς 

    

1 • ΕΝΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  

• 13/11/2017, 22:17:57 79111 

    

2 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 13/11/2017, 23:01:35 78670 

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 
τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των δύο(2) ως άνω αναφεροµένων οικονοµικών 
προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές έχουν ως εξής: 

Προµηθευτής  

 Προµηθευτής  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ € 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ  

     

1 • ΕΝΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
UW Tech 
GmbH-ΦΥΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
UW Tech 
Gmbh 

• 5.944.804,00 1.426.752,96 7.371.556,96 

     



 Προµηθευτής  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ € 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ  

     

2 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 5.844.460,00 1.402.670,40 7.247.130,40 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.2 της διακήρυξης πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα 
συγκεντρώσει το µέγιστο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ:  
ΤΒΑ=[( Σ.Β. *0,70)+(ΣΟΠ*0,30)]  
όπου, Σ.Β. η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς εκφρασµένη σε αριθµό από 100 έως 120 και ΣΟΠ το 
ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 1 έως 100 .  
(ΣΟΠ=100*(1-Α/6.015.190) και Α η συνολική οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου) . 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ. αριθµ.36636/17-11-2017 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισµού και την µε αριθµό 
305/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς η οποία ενέκρινε το Πρακτικό Ι, οι τελικοί 
βαθµοί αξιολόγησης ΤΒΑ των διαγωνιζόµενων έχουν ως εξής: 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΒ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΒΑ 
ΤΒΑ =[(ΣΒ*0,70) +(ΣΟΠ*0,30)] 

UWTech Gmbh – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

105 108,60 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 113 164,30 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προτείνει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς τα εξής:  
1) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=164,30 
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Αργοστόλι 15/12/2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

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

Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω 2 ου 
Πρακτικού της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια µε 

τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς ∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα»,  
εκτιµώµενης αξίας  ποσού   7.458.835,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 

6.015.190,00  ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) 



β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» την 
εταιρεία  µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=164,30 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι υπήρχε   καλή πρόθεση για  να στηρίξουν την υλοποίηση του έργου επειδή  
όµως  το κόστος της υλοποίησής του  θα επιβαρύνει τους δηµότες  και επιπλέον επειδή  έχει ακυρωθεί ήδη  η 
πρώτη διακήρυξη από την Αρχή Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών ως φωτογραφική , ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος.               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 167/2017Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η Σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ∆ΕΥΑ Κεφαλονιάς 
3)Της µε αριθµ. 121/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:6604ΟΡΓΟ-∆0Ε]περί ένταξης στο Τεχνικό 
πρόγραµµα 2017 της Προµήθειας & 122/2017 Απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.[Α∆Α:70Π6ΟΡΓΟ-0ΛΞ] περί 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, 
4) την 244 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: ΩΣ64ΩΕ5-2ΨΣ) 
5) το  µε αρίθµ. 36636 /17 -11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
6) το µε αρίθ. πρωτ. 40203/15-12-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 40203/15-12-2017  2ο  Πρακτικό  ∆ιενέργειας του ηλεκτρονικού 
∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια µε τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς 
∆υναµικότητας 8.000 Κ.Μ. Πόσιµου Νερού την Ηµέρα»,  εκτιµώµενης αξίας  ποσού   7.458.835,60 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190,00 -- ΦΠΑ : 1.443.645,60 ) 
2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» την 
εταιρεία  µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=164,30 
 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης του Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ ) µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο. 
 
4.Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της 
διακήρυξης, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 του Ν.4412/2016  και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 367 ή 
ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα , σύµφωνα µε το άρθρο 368.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της 
προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση 
για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. ∆ικαίωµα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική 
προσφυγή.  
 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα 
του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 



 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µε τη χρήση του 
τυποποιηµένου εντύπου. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά της.  
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος 
1του άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  
 ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν 
µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας 
αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   328  / 2017                                                                    Α∆Α: ΤΣ9ΨΩΕ5-ΤΟΘ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου της σύµβασης « Υπηρεσία 
ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2018-2019» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον 
Αναπληρωτή Πρόεδρος    της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών  κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  ο οποίος εισηγούµενος   το 11ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση 2ου Πρακτικού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου της σύµβασης « 
Υπηρεσία ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
το µε αρίθ. πρωτ. 39895/ 14-12-2017 Πρακτικό  του εν λόγω διαγωνισµού   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αργοστόλι: 14.12.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Aριθ.Πρωτ.: 39895 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 

Σήµερα 14/12/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. 
πρωτ. 39569/12-12-2017 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 39796/13-12-2017 
Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισµό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» , και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
εταιρείας «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφού τα έλεγξαν και 
τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 588/35071/03-11-2017  διακήρυξης(άρθρο 11) και 
αναλυτικά: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι 
δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   



(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 
προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου ΑΘΗΝΩΝ, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την 588/35071/03-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ.  41/2017 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
γ)την αριθ. 296/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 41/2017 Μελέτη 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
δ)την αριθ. 35073/03-11-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
ε)την αριθ. 278/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την Υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» 
στ)την αριθ. 304/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το 
το µε αρίθµ. πρωτ. 37003/21-11-2017  1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία, η 
εταιρεία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ζ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς την ασφάλιση των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων του, όπως ο νόµος ορίζει, 
 η) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 41/2017 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  
ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθη υπόψη ο διαγωνισµός για το ίδιο αντικείµενο κατά το προηγούµενο οικονοµικό 
έτος, 
θ)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 
588/35071/03-11-2017 διακήρυξης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019  »     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε 
την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ__________ 
3.KOYΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ________ 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   

Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού 
της   Επιτροπής ∆ιενέργειας του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017» 
 

β) Την ανακήρυξη  Οριστικού  Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» την εταιρία µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο 
οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 16,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και 
συνολικό ποσό προσφοράς 14.568,00 €. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     



1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την µε αριθµ. 296/2017 Απόφασης του  ∆Σ  του ∆ήµου (περί καθορισµού τρόπου εκτέλεσης) 
3) την  278 /2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης Α∆Α: 
7ΧΗΒΩΕ5-ΖΕΕ     
 4)το  µε αρίθµ 37003 /21 -11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5)το µε αρίθ. πρωτ. 39895/14-12-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 39895/14-12-2017   Πρακτικό ∆ιενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισµού  
, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018-2019 στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  
Πίνακα 1)  προϋπολογισµού 17.355,00€ (δέκα επτά  χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ),, και θα βαρύνει 
τους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων: α)10.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) οικονοµικού έτους 2017, 
β)10.6253(ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων) & 20.6253 (ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και φορτηγών) & 
20.6252 ασφάλιστρα µηχανηµάτων () & 30.6252(ασφάλιστρα µηχανηµάτων) & 30.6253(ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων και φορτηγών) οικονοµικού έτους 2018. 
 
2. Την ανακήρυξη  οριστικού  Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2018-2019» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 588/35071/03-11-2017 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο 
οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 16,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και 
συνολικό ποσό προσφοράς 14.568,00 €. 
3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός του ανάδοχου µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε 
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, προσκαλείται  ο 
ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   329 / 2017                                                                Α∆Α:ΩΕΛ1ΩΕ5-Ο64 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης αγωγής και σχετικής ανάθεσης, διενέργειας νοµικών ελέγχων επί 
κληρονοµικών ζητηµάτων και νοµικών ελέγχων για δικαστηριακή χρήση επί εταιρικών ζητηµάτων, καθώς 
και ορισµός δικηγόρων. 
 
Η Πρόεδρος , 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 7ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης αγωγής και σχετικής ανάθεσης, διενέργειας νοµικών ελέγχων επί 
κληρονοµικών ζητηµάτων και νοµικών ελέγχων για δικαστηριακή χρήση επί εταιρικών ζητηµάτων, καθώς και 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Ο ∆ήµος µας µε την µε αριθ. 195/2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφάσισε την 
κατάθεση αίτησης του άρθρου 10 του Ν. 4182/2013 ενώπιον του Εφετείου Πατρών περί ερµηνείας της αληθούς 
βούλησης του αποβιώσαντος στις 13-5-1993 Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου σε σχέση µε την από 8-4-1987 
ιδιόγραφη διαθήκη του και τα όσα αναφέρονται και ρυθµίζονται µε αυτή. Κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιµο 
της αίτησης που υποβλήθηκε, άσκησε κύρια παρέµβαση εις εκ των µετόχων, και προκειµένου τα δύο δικόγραφα 
να συνεκδικασθούν αναβλήθηκαν για τη δικάσιµο της 21ης Σεπτεµβρίου 2017. Ήδη ο ∆ήµος µας λόγω της 



σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας του θέµατος είχε αναθέσει τη µελέτη και διερεύνηση της υπόθεσης σε 
συνεργαζόµενα εξειδικευµένα γραφεία προς συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  

Οι δικηγόροι των εν λόγω γραφείων κατόπιν επισταµένης εξέτασης των στοιχείων που τέθηκαν υπ’όψιν 
τους, και µε βάση τις σκοπούµενες νοµικές ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε συνέχεια του σχετικά 
πρόσφατου θανάτου της συζύγου του διαθέτη, διατύπωσαν την άποψη ότι ενόψει των ανωτέρω υπάρχει αυξηµένο 
ενδεχόµενο να ερµηνευθεί ότι δεν υπάγεται στην κανονιστική αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου η ερµηνεία της 
διαθήκης σε σχέση µε διαφορές ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα ή το δικαίωµα κληροδοσίας ή τη διεκδίκηση ή 
αναγνώριση της κυριότητας επί περιουσιακού αντικειµένου, έστω και αν είναι αναγκαίο παρεµπιπτόντως να 
ερµηνευθεί η διαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού.  Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµος µας κατόπιν της υπ’ αριθ. 
243/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής παραιτήθηκε του κατατεθέντος δικογράφου, προκειµένου µε 
άλλου είδους - νέο δικόγραφο και µε άλλο αίτηµα να απευθυνθεί σε άλλο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο 
∆ικαστήριο.  

Ειδικότερα, ο συντονισµός των απαραίτητων νοµικών ενεργειών για τον επιτυχή χειρισµό της εν λόγω 
υπόθεσης έχει ανατεθεί στα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος & ∆ηµήτρης Κ. 
Μηχιώτης» (µε την επωνυµία «KMPLaw») λόγω της σχετικής εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που 
διαθέτουν οι δικηγόροι αυτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε στάδιο σε στενή συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου. 

Ως εκ τούτου, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής νοµικής µελέτης από τους εν λόγω δικηγόρους, 
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άµεση κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής για την 
ερµηνεία βούλησης του διαθέτη ενώπιον του αρµοδίου Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής και για την ορθή εκπλήρωση αυτής, απαιτείται, οι χειριζόµενοι την 
υπόθεση δικηγόροι να προβούν, εκτός από τη σύνταξη και κατάθεση του δικογράφου της αγωγής, και σε 
παράσταση ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου στη δικάσιµο που θα οριστεί, καθώς και στην κατάθεση 
προτάσεων και κάθε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο απαιτείται για το χειρισµό της υπόθεσης. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής οι χειριζόµενοι την υπόθεση δικηγόροι οφείλουν να 
προβούν στη διενέργεια όλων των απαραίτητων νοµικών ελέγχων επί κληρονοµικών ζητηµάτων σχετιζόµενων 
µε τα δικαιώµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον των αρµόδιων αρχών, καθώς και νοµικών ελέγχων για 
δικαστηριακή χρήση («legal forensic audits») επί των σχετιζόµενων εταιρικών ζητηµάτων που αφορούν στην 
εταιρεία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς  ΑΕ» από το έτος 1993 µέχρι και σήµερα 
(ενδεικτικά: µεταβιβάσεις µετοχών, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, µετατροπές εταιρικού σχήµατος, 
χρηµατοδοτήσεις, µετατροπές ανώνυµων µετοχών σε ονοµαστικές, κληρονοµικά δικαιώµατα επί µετοχών κλπ.).  

Ιδιαιτέρως, στο πλαίσιο παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών νοµικών ελέγχων για δικαστηριακή χρήση 
(«legal forensic audit»), οι δικηγόροι των συνεργαζόµενων δικηγορικών γραφείων «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος 
& ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης» (KMPLaw) που έχουν αναλάβει το νοµικό χειρισµό της υπόθεσης, σκοπεύουν να 
συνεργαστούν µε τη δικηγορική εταιρεία «Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες» (µε την επωνυµία 
«CPA Law»), η οποία είναι µέλος του διεθνούς δικτύου νοµικών και φορολογικών υπηρεσιών της κορυφαίας -
παγκοσµίως- ελεγκτικής εταιρείας στην Ελλάδα «KPMG Advisors Α.Ε.». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ενώ µε απόφαση της είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η ανάθεση σε 
δικηγόρο εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού ζητηµάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του 
δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. 

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να 
αναθέσει: 

- Στα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος & ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης» 
(KMPLaw), τη σύνταξη και άµεση κατάθεση του δικογράφου αναγνωριστικής αγωγής περί ερµηνείας 
δήλωσης βούλησης διαθέτη, καθώς και την παράσταση ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου στη δικάσιµο 
που θα οριστεί και την κατάθεση προτάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, το οποίο απαιτείται για το 
χειρισµό της υπόθεσης, καθώς και τη διενέργεια νοµικών ελέγχων επί κληρονοµικών ζητηµάτων 
σχετιζόµενων µε τα δικαιώµατα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον των αρµόδιων αρχών. Να 
εξουσιοδοτηθούν δε ειδικά οι δικηγόροι Κωνσταντίνος Πετούµενος και ∆ηµήτριος Μηχιώτης να ενεργούν είτε 
από κοινού είτε χωριστά καθώς επίσης στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής  να διορίζουν και άλλους 
πληρεξούσιους δικηγόρους, αν τούτο χρειαστεί. 

- Στα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος & ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης» 
(KMPLaw) το γενικό  συντονισµό και, σε επικείµενη συνεργασία µε τη δικηγορική εταιρεία «Κωνσταντίνος 
Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες» (CPA Law), τη διενέργεια όλων των απαραίτητων νοµικών ελέγχων για 
δικαστηριακή χρήση («legal forensic audits») επί των σχετιζόµενων εταιρικών ζητηµάτων που αφορούν στην 
εταιρεία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς  ΑΕ» από το έτος 1993 µέχρι και 
σήµερα (ενδεικτικά: µεταβιβάσεις µετοχών, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, µετατροπές εταιρικού σχήµατος, 
χρηµατοδοτήσεις, µετατροπές ανώνυµων µετοχών σε ονοµαστικές, κληρονοµικά δικαιώµατα επί µετοχών 

κλπ.).                         



 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Ανουσάκης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι µια υπόθεση εξαιρετικά δυσχερής , νοµικά σύνθετη και 
απαιτείται εξειδικευµένο γραφείο , όπως έχει αναληφθεί πάµπολες φορές και σε άλλες υποθέσεις.  Τα γραφείο 
αυτό του κ. Πετούµενου και συνεργάτες προτείνουν και νοµίζω είµαστε υποχρεωµένοι να ακούσουµε τις 
επιθυµίες του συγκεκριµένου γραφείου που φέρει και το βάρος της ευθύνης των χειρισµών και να προχωρήσουµε 
νοµικά όπως µας υποδεικνύει και να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε κάνει το σωστό. 
Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές τις θεωρίες συνοµωσίας από τον κ. Γκισγκίνη  ,αυτή την 
παραφιλολογία και την δηµιουργία εντυπώσεων χωρίς λόγο και αιτία. Είναι γνωστό ότι η παρούσα ∆ηµοτική 
Αρχή ενηµερώθηκε γιαυτό το πρόβληµα τον Ιανουάριο  του 2016 και έκτοτε σε συνεργασία µε την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  που είναι ο φορέας που ελέγχει την νοµιµότητα των πράξεων µας έχει κινηθεί και έχει 
πράξει ότι της έχει υποδειχθεί. Μας προτείνει λοιπόν το γραφείο που του έχουµε αναθέσει την συγκεκριµένη 
εργασία κάποιες συγκεκριµένες νοµικές ενέργειες παίρνοντας το βάρος των υποδείξεών του. ∆εν νοµίζω να είναι 
εδώ κάποιος εξειδικευµένος να προτείνει κάτι διαφορετικό. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω :  Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι στην λογική 
της εξυπηρέτησης των επιχειρηµατικών συµφερόντων συνολικά και ειδικά και συνολικά αλλά και σε 
συγκεκριµένους τοµείς . Αυτό έχει αποδείξει η καθηµερινή πρακτική τα τελευταία επτά χρόνια σε όλους τους 
τοµείς και στους διαγωνισµούς αλλά και στην διαχείριση της ∆ηµοτικής περιουσίας και την διαχείριση των 
Οικονοµικών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως  έχουν καταγραφεί για να µην αναφερθώ εδώ πιο συγκεκριµένα. 
Άρα λοιπόν σε σχέση µε τα συµφέροντα των δηµοτών και του ∆ήµου εµείς έχουµε πει ότι έχουµε µία τελείως 
διαφορετική αντίληψη για το πια είναι τα συµφέροντα και τί εκπροσωπεί ο καθένας , εσείς εκπροσωπείτε και 
στηρίζετε τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε όλα τα επίπεδα και στο Λιµενικό Ταµείο και στην ∆ΕΥΑΚ και 
στους διαγωνισµούς όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη ,γιατί καλές είναι οι θεωρίες αλλά η πρακτική σας ,η 
καθηµερινή λειτουργία σας αποδεικνύει αυτό που λέµε, σε αυτό το θέµα λοιπόν έχουµε κατ ΄επανάληψη πει ότι 
δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη όχι µόνο γιαυτήν την γενικότερη θεωρητική τοποθέτηση που έκανα πριν , αλλά και 
επειδή σε αυτό το θέµα άλλα µας είχε ενηµερώσει ο ∆ήµαρχος (στην διαδικασία αυτή που είχαµε κάνει στην 
κλειστή σύσκεψη) και τότε µας είχε παρουσιάσει αυτό το δικηγορικό γραφείο πριν ακόµη επιλεγεί να βγεί αυτή η 
ανοικτή διαδικασία και είναι το µοναδικό που έδωσε αυτή την προσφορά το είχατε επιλέξει ως το κορυφαίο 
γραφείο , εδώ αποδεικνύεται ότι δεν είναι το κορυφαίο αλλά χρειάζεται ένα άλλο κορυφαίο να αναλάβει και εµείς 
λέµε ότι γίνεται µια απευθείας ανάθεση. 
Σας θυµίζουµε επίσης ότι ενώ  είχαµε  κάνει έγγραφο και ζητούσαµε τα στοιχεία αυτού του µηνύµατος του 
συγκεκριµένου δικηγορικού γραφείου , αφού πέρασε η νόµιµη διαδικασία και κάναµε δεύτερο έγγραφο του ενός 
µηνός που σας επισηµαίναµε την πολιτική αλλά και τυπική παράβαση που είχατε κάνει του νόµου και του 
κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , τότε καταφέρατε να µας δώσετε το έγγραφο αυτό. 
Εµείς επίσης θεωρούµε ότι έχετε σηµαντικότατες ευθύνες ως ∆ηµοτική Αρχή γιατί διαλεγόσαστε µε την 
συγκεκριµένη επιχείρηση µε βάση τα λεγόµενα τα δικά σας και όχι µε αυτά που κατεβάζει ο νούς ο δικός  µας και 
η πολιτική δική µας άποψη , ερχόσαστε συνέχεια σε επαφές µε τους συγκεκριµένους ιδιοκτήτες και µάλιστα τώρα 
το θυµάµαι ότι το δικηγορικό αυτό γραφείο σε µία γραµµή εγγράφου τους σας λέει να µην ξαναέλθετε ποτέ σε 
επαφή µαζί τους , πράγµα το οποίο εσείς κάνατε επανειληµµένα. Για να δούµε δηλαδή ποιος διασφαλίζει τα 
συµφέροντα του ∆ήµου σε αυτά που λένε τα χαρτιά , αφήστε τι λέµε εµείς τα τυπικά.  Ότι είχατε γνώση για το 
συγκεκριµένο έχει δηµοσιευτεί µε στοιχεία (όχι από µας)που αποδεικνύεται ότι εσείς γνωρίζετε, δεν κάνατε 
τίποτα για τις αυξήσεις των µετοχικών κεφαλαίων που έγιναν ως ∆ηµοτική Αρχή και επειδή έχουµε και αυτή όπως 
είπαµε πριν την πολιτική θεώρηση και άποψη ότι εκπροσωπείτε µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα στον τόπο 
µας την Κεφαλονιά δεν σας έχουµε καµία εµπιστοσύνη σε σχέση στο που θα καταλήξετε αυτή την υπόθεση όσον 
αφορά το συµφέρον του ∆ήµου όπως εµείς το αντιλαµβανόµαστε δηλαδή  να εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και 
τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα , εσείς αποδεικνύετε στην πράξη µε όλα τα οικονοµικά στοιχεία ότι δεν 
στηρίζετε αυτό το συγκεκριµένο. Γιαυτό τον λόγο λοιπόν και επειδή εγώ δεν στέκοµαι αν έπρεπε να αποσύρουµε 
µάλλον την αίτηση και να µην απορριφθεί εφόσον το δικαστήριο δεν ήταν το αρµόδιο βεβαίως να αποσυρθεί . 
Τέλος εµείς για την όλη διαδικασία που έχετε φέρει πάλι και σήµερα  αυτή την έµµεση απευθείας ανάθεση και  
δεν ξέρουµε που θα καταλήξει αυτό το πράγµα ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Ανουσάκης ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω: Εµάς καταρχήν  µας είναι τελείως  
αδιάφορο εάν µας έχει εµπιστοσύνη ο κ. Γκισγκίνης ,µας  ενδιαφέρει ότι µας έχει εµπιστοσύνη η πλειοψηφία του 
λαού της Κεφαλιάς που µας έχει τιµήσει κατ επανάληψη µε την ψήφο του και µας είναι παντελώς αδιάφορη η 
δική του γνώµη. ∆εύτερον γιατί λέει έµµεση απευθείας ανάθεση , είναι κανονική απευθείας ανάθεση και το 
δίνουµε σε εταιρία του Πετούµενου. Ο κ. Γκισγκίνης έχει ένα θέµα µες το µυαλό του ότι η  απευθείας ανάθεση 
είναι κάτι το κακό , ενώ είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό , το απόλυτα νόµιµο , προβλέπεται  από την 
νοµοθεσία , έχει εγκριθεί άπειρες φορές από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ,από το Ελεγκτικό Συνέδριο  και από 
όλα τα αρµόδια όργανα και  γίνεται σε όλη την Ελλάδα . 



Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει την  έγκριση της άµεσης  κατάθεσης αναγνωριστικής 
αγωγής για την ερµηνεία βούλησης του διαθέτη ενώπιον του αρµοδίου Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά την 
τακτική διαδικασία και τον ορισµό των παραπάνω συνεργαζόµενων δικηγορικών γραφείων για να προβούν στις 
απαιτούµενες ενέργειες όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 886/2017  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 39815/ 13-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει  την άµεση κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής για την ερµηνεία βούλησης του διαθέτη ενώπιον του 
αρµοδίου Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία.  
2)Αναθέτει κατ΄ εξαίρεση επειδή η παραπάνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και 
απαιτείται  εξειδικευµένη γνώση και  εµπειρία στα δικηγορικά γραφεία αναλυτικά όπως παρακάτω:  
Α) Στα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος & ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης» (KMPLaw), 
τη σύνταξη και άµεση κατάθεση του δικογράφου αναγνωριστικής αγωγής περί ερµηνείας δήλωσης βούλησης 
διαθέτη, καθώς και την παράσταση ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου στη δικάσιµο που θα οριστεί και την 
κατάθεση προτάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, το οποίο απαιτείται για το χειρισµό της υπόθεσης, 
καθώς και τη διενέργεια νοµικών ελέγχων επί κληρονοµικών ζητηµάτων σχετιζόµενων µε τα δικαιώµατα του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον των αρµόδιων αρχών. Να εξουσιοδοτηθούν δε ειδικά οι δικηγόροι Κωνσταντίνος 
Πετούµενος και ∆ηµήτριος Μηχιώτης να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά καθώς επίσης στο πλαίσιο της 
ανωτέρω εντολής  να διορίζουν και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, αν τούτο χρειαστεί. 
Β) Στα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία «Κωνσταντίνος Μ. Πετούµενος & ∆ηµήτρης Κ. Μηχιώτης» (KMPLaw) 
το γενικό  συντονισµό και, σε επικείµενη συνεργασία µε τη δικηγορική εταιρεία «Κωνσταντίνος 
Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες» (CPA Law), τη διενέργεια όλων των απαραίτητων νοµικών ελέγχων για 
δικαστηριακή χρήση («legal forensic audits») επί των σχετιζόµενων εταιρικών ζητηµάτων που αφορούν στην 
εταιρεία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς  ΑΕ» από το έτος 1993 µέχρι και σήµερα 
(ενδεικτικά: µεταβιβάσεις µετοχών, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, µετατροπές εταιρικού σχήµατος, 

χρηµατοδοτήσεις, µετατροπές ανώνυµων µετοχών σε ονοµαστικές, κληρονοµικά δικαιώµατα επί µετοχών κλπ.).                         
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. 
 
Γ) Η αµοιβή των παραπάνω γραφείων θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   330 / 2017                                                                 Α∆Α: ΩΝΤ9ΩΕ5-663 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση της Μελέτης: 
«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη 

το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την Ανάθεση της Μελέτης:«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. 

Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ. 38783/5-12-2017 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. 
Τσιούτσιου Γεράσιµου ο οποίος διαβιβάζει συνηµµένο προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει   του παραπάνω 2ου Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (άνοιγµα 

οικονοµικών προσφορών –έλεγχο και βαθµολόγηση- την στάθµευση της τελικής βαθµολογίας 
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς ) για την Ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης«Περιβαλλοντική 
Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» 
Εκτιµώµενης αξίας  22.038,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και την ανακήρυξη προσωρινού  ανάδοχου την 
εταιρεία που προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής  και συγκεντρώνει τη µέγιστη συνολική βαθµολογία  µε την 
επωνυµία Σύµπραξη γραφείων µελετών -ΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –
Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  65/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί έγκρισης Υποφακέλου 1 δηµόσιας σύµβασης της 
µελέτης) . 
3) Την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΩ7ΨΩΕ5-ΓΕ7 περί κατάρτισης των  όρων 
δηµοπράτησης) 
4)την 252/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6ΝΣΓΩΕ5-ΧΘΡ περί Επανασυγκρότησης Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού )  
Το µε αρίθµ. πρωτ.35836 /10-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
Το µε αρίθµ. πρωτ. 38783/5-12-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  38783/5-12-2017 Πρακτικό (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών 

–έλεγχο και βαθµολόγηση- την στάθµευση της τελικής βαθµολογίας Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς) 
για την Ανάθεση της Μελέτης«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. 
Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» Εκτιµώµενης αξίας  22.038,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   

2. Ο τελικός Πίνακας Βαθµολόγησης  προσφορών  των διαγωνιζόµενων  παρουσιάζεται αµέσως παρακάτω: 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

A/
A 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
UTΠ=σ1*Κ1+ 
σ2*Κ2+σ3*Κ3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΟΠi= 
100Χ(1-0Πi/ΠΑ)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
U = U.Τ.Π.* 75% + 

 U Ο.Π. * 25% 

1 

ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α.Ε. 

 

 
71,5 

 
 
 

15.867,63 
 

 
 
 

28,00 

 
 
 

60,62 



A/
A 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
UTΠ=σ1*Κ1+ 
σ2*Κ2+σ3*Κ3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠi 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΟΠi= 
100Χ(1-0Πi/ΠΑ)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
U = U.Τ.Π.* 75% + 

 U Ο.Π. * 25% 

2 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΩΝ: 

-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

72,0 

 
 
 
 
 
 
 

6.611,51 

 
 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 
 

71,50 
 

 

3. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο για την εκπόνηση της µελέτης «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη 
θέση Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» την εταιρεία που προσέφερε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής  και συγκεντρώνει 
τη µέγιστη συνολική βαθµολογία  µε την επωνυµία Σύµπραξη γραφείων µελετών -ΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
4.Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες.  

5.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης όπως 
καταρτίσθηκε  µε την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΩ7ΨΩΕ5-ΓΕ7). 

 
6.Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων  ,προσκαλείται  ο προσωρινός ανάδοχος , να υποβάλει 
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                    Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        
                                                                                                                    Κουρκουµέλης Ηλίας   
                                                                                                         Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                  
                                                                                                                  Κωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                     Ανουσάκης Νικόλαος  
      Σοφία Γαρµπή    
      Α  /∆ήµαρχος Οικονοµικών.            

 


