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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

 της  4 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  14 η  Φεβρουαρίου   2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 14 η  Φεβρουαρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τετάρτη       και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  3765/ 9-02-2018  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών 
ευρέθησαν παρόντες τα  έξι (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία (ΑΠΟΥΣΑ στις 34-35-36-37 & 38/2018 )  
2.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΑΠΩΝ στις 43-44& 45/3018)                            ∆ηµητράτος Γεράσιµος           
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                       Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                               
4. Παπαδάτος Νικόλαος  (ΑΠΩΝ στις 39-40-41-42-43-44-& 45/2018)    
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                         
6.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                    
7. Κωνσταντάκης Άγγελος 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   34/ 2018                                                                          Α∆Α: 6Γ46ΩΕ5-350 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  σε τηλεφωνική επικοινωνία  µε την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής 
ενηµερώνει ότι λογω  ξαφνικής αδιαθεσίας του παιδιού της θα καθυστερήσει να προσέλθει στην συνεδρίαση και ζήτησε να 
προεδρεύσει ο Α/Πρόεδρος ή αν απουσιάζει αυτός ,το  Μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους  
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ( παρ. 2 άρθρο 75 Ν 3852/2010). 
Μετά από διενεργουµένη κλήρωση εφόσον τα  τρία παρόντα Μέλη της Επιτροπής (Παπαναστασάτος –Κουρκουµέλης  και 
Κωνσταντάκης έλαβαν  ίδιους ψήφους – 26 έκαστος) κληρώθηκε να προεδρεύσει το Μέλος  κ. Κουρκουµέλης Ηλίας ο οποίος έλαβε 
αµέσως τον λόγο και   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το   θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που 
εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ∆ήµου καλείται 
το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης χαρακτηρίζοντας τα ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ : 
1. Μετακίνηση Α/∆ηµάρχου κ. Κεκάτου στην Κωνσταντινούπολη από 24-02- έως 26-02 (κατεπείγον γιατί υπάρχουν συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες και υποχρεώσεις) 
2. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 3.690 λίτρων  βενζίνης αµόλυβδης και 480 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 
συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 6.622,94€ ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)καυσίµων κίνησης  και για χρονικό διάστηµα έως 
31/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά 
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες 
του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι του  Ο.Κ.Α.Π.)»(κατεπείγον σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 456/09-02-2018(αριθ. 
πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:4049/13-02-2018) αίτηµα του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ για τις  ιδιαίτερα αυξηµένες και 
επείγουσες  ανάγκες προµήθειας καυσίµων κίνησης των οχηµάτων[ΚΗΙ 4415 & ΚΗΙ 4420 & ΚΗΙ 4416 & ΚΗΙ 4917 & ΚΗΙ 8921 &ΚΗΙ 
8913 & ΚΗΙ 8916 & ΚΗΙ 4419] των µονάδων «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ, ούτως ώστε να παρέχονται καθηµερινά 
οι υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας και προστασίας προς τους ωφελούµενους δηµότες ) 
3. Άσκηση Ανακοπής και αίτησης για την αναστολή της εκτέλεση µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της 
αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου.(κατεπείγον γιατί επίκειται  επισπευδόµενη  
αναγκαστική εκτέλεση δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου)  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 

Την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος Μέλους , Α/∆ηµάρχου κ. Κουρκουµέλη  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος – Γκισγκίνης Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
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 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (6) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τα εισάγει για συζήτηση  
και λήψη αποφάσεων.   
1. Μετακίνηση Α/∆ηµάρχου κ. Κεκάτου στην Κωνσταντινούπολη από 24-02- έως 26-02 . 
2. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 3.690 λίτρων  βενζίνης αµόλυβδης και 480 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 
συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 6.622,94€ ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)καυσίµων κίνησης  και για χρονικό διάστηµα έως 
31/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά 
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες 
του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι του  Ο.Κ.Α.Π.)»(κατεπείγον σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 456/09-02-2018(αριθ. 
πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:4049/13-02-2018) αίτηµα του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ για τις  ιδιαίτερα αυξηµένες και 
επείγουσες  ανάγκες προµήθειας καυσίµων κίνησης των οχηµάτων[ΚΗΙ 4415 & ΚΗΙ 4420 & ΚΗΙ 4416 & ΚΗΙ 4917 & ΚΗΙ 8921 &ΚΗΙ 
8913 & ΚΗΙ 8916 & ΚΗΙ 4419] των µονάδων «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ, ούτως ώστε να παρέχονται καθηµερινά 
οι υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας και προστασίας προς τους ωφελούµενους δηµότες ) 
3. Άσκηση Ανακοπής και αίτησης για την αναστολή της εκτέλεση µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της 
αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   35/ 2018                                                                        Α∆Α: Ω∆Ψ3ΩΕ5-ΗΝ7 
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για µετακίνηση Α/∆ηµάρχου στην Κωνσταντινούπολη.  
 
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων  κ. Ηλίας Κουρκουµέλης θέτει υπόψη της Επιτροπής  το  1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης :Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για µετακίνηση Α/∆ηµάρχου στην Κωνσταντινούπολη (η συζήτησή του ψηφίστηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ µε την 34/2018 απόφαση  
Α∆Α: 6Γ46ΩΕ5-350) για το οποίο αναφέρει τα παρακάτω : Ζητείται η έγκριση της δαπάνης συνολικού ποσού 1.500,00 € και η 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης από τον Κ.Α 00.6421 του Προϋπολογισµού 2018 µε τίτλο Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινουµένων αιρετών για  την µετακίνηση του Α/∆ηµάρχου Τουρισµού κ. Κεκάτου Ευάγγελου   από τις 24/-2/2018 έως και 
26/02/2018 στην Κωνσταντινούπολη. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή  δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για τον σκοπό και τους στόχους του εν λόγω ταξιδιού 
καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος Μέλους , Α/∆ηµάρχου κ. Κουρκουµέλη  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 την 34/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 231/14-02-2018 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την δαπάνη  συνολικού ποσού 1.500,00 € και  διαθέτει  την αντίστοιχη  πίστωση από τον  Κ.Α 00.6421 του 
Προϋπολογισµού 2018 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων αιρετών» για  την µετακίνηση του 
Α/∆ηµάρχου Τουρισµού κ. Κεκάτου Ευάγγελου   από τις 24/2/2018 έως και 26/02/2018 στην Κωνσταντινούπολη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   36/ 2018                                                                              Α∆Α: 6Τ5ΓΩΕ5-9ΣΖ 
ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 3.690 λίτρων  βενζίνης αµόλυβδης και 480 λίτρων πετρελαίου 
κίνησης και συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 6.622,94€ ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)καυσίµων κίνησης  και για 
χρονικό διάστηµα έως 31/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα 
προκύψουν από την 3η σε σειρά διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους 
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι του  Ο.Κ.Α.Π.)» 
 
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων  κ. Ηλίας Κουρκουµέλης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 3.690 λίτρων  βενζίνης αµόλυβδης και 480 λίτρων πετρελαίου κίνησης και συνολικού 
προϋπολογισθέντος ποσού 6.622,94€ ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)καυσίµων κίνησης  και για χρονικό διάστηµα έως 31/03/2018 
κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά διαγωνιστική 
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 άγονους δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού 
Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι του  Ο.Κ.Α.Π.)» (η συζήτησή του ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ µε την 34/2018 απόφαση Α∆Α: 
6Γ46ΩΕ5-350) , θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 4237/13-02-2018 εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΘΕΜΑ:«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  Προµήθειας (Προµήθεια 3.690 λίτρων  βενζίνης αµόλυβδης και 480 λίτρων πετρελαίου κίνησης και συνολικού 
προϋπολογισθέντος ποσού 6.622,94€ ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)καυσίµων κίνησης  και για χρονικό διάστηµα έως 31/03/2018 κατά µέγιστο και σε 
κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την 3η σε σειρά διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά από 2 
άγονους δηµόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς , για τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  ήτοι του  Ο.Κ.Α.Π.)»  
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) 
3) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) 
5) Τις διατάξεις των άρθρων 116,118 παρ.1 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
6) Την αριθ. 34/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
7) Την αριθ. 413/20-12-2016(Α∆Α:ΩΚΟΚΩΕ5-ΜΘ∆)Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το 

πλήρες τεύχος της αριθ. 34/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό. 

8) Την αριθ. 339/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Α∆Α:71ΗΟΩΕ5-Κ∆7)µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

9) Την αριθ. 1192/43883/27-12-2016  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,λαµβάνοντας Α.∆.Α.Μ. 
«16PROC005643351/27-12-2016» και την υπ. αριθµ.  43906/27-12-2016 περίληψη αυτής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «6ΝΞΩΩΕ5-ΑΨΖ» 

10) Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 30854/29-12-2016 µε 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 13η Ιανουαρίου 2017 και λήξη την 19η Ιανουαρίου 2017 

11) Τις αριθ. 26/2017 & 41/2017 & 58/2017 Αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής µε τις  οποίες  ενεκρίθησαν τα υπ.αριθµ. 2090/25-01-2017 & 5224/23-02-2017 & 
7380/15-03-2017 αντιστοίχως, πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

12) Την υπ. αριθµ. 63591 & 52091/19-04-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ενεκρίθη η υπ. 
αριθµ. 58/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 

13) Την αριθ. 38/2017 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε την οποία δεν εδόθη στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η σύµφωνη γνώµη της Αρχής, περί προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2,περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας, και 
δη:1ον) για την Οµάδα Α υποοµάδα Α2 του άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης  και για τις Οµάδες  Β,Γ,∆,Ε, της  ιδίας διακήρυξης, 

14) Την αριθ. 23/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

15) Την αριθ. 153/29-05-2017(Α∆Α:ΩΝΑ1ΩΕ5-ΨΞΑ)Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το 
πλήρες τεύχος της αριθ. 23/2017 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό 

16) Την αριθ. 131/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Α∆Α:69Ν9ΩΕ5-1ΚΩ)µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

17) Την αριθ. 273/17002/02-06-2017  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α.∆.Α.Μ. 
«17PROC006287544/07-06-2017» και την υπ. αριθµ.  17027/02-06-2017 περίληψη αυτής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «ΨΞΨΕΩΕ5-Ω9Φ» 

18) Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 42692/02-06-2017 µε 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26η Ιουνίου 2017 και λήξη την 1η Ιουλίου 2017 

19) Τις αριθ. 168/2017 & 216/2017 & 241/2017 Αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής µε τις  οποίες  ενεκρίθησαν τα υπ.αριθµ. 20942/06-07-2017 & 25869/24-08-2017 
& 28432/14-09-2017 αντιστοίχως, πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

20) Την υπ. αριθµ. 244637 & 207896/13-10-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ενεκρίθη η υπ. 
αριθµ. 241/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

21) Την αριθ. 120/2017 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥΣΥ µε την οποία δεν εδόθη στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η σύµφωνη γνώµη της Αρχής, περί προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2,περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας, και δη 
για για την προµήθεια καυσίµων, Οµάδες 2,3,4,5,6,7,8του άρθρου 2 της αριθ.  273/170025/02-06-2017 ∆ιακήρυξης, 

22) Την αριθ.  589/35090/06-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , που καταχωρήθηκε αφενός στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας 
Α.∆.Α.Μ. «17PROC002196189/06-11-2017» & αφετέρου στην εφηµερίδα της Ε.Ε και έλαβε αριθµό :2017/S212-441351, και την υπ. αριθµ.  35096/06-11-
2017 περίληψη αυτής που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο(Πρόγραµµα ∆ιαύγεια)λαµβάνοντας Α.∆.Α. «670ΖΩΕ5-9ΥΟ» 

23) Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α συστήµατος 47092/06-11-2017 µε 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 18η Νοεµβρίου 2017 και λήξη την 13η ∆εκεµβρίου 2017 
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24) Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέχρι τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων και χωρίς την υποβολή 
ενστάσεων, δεν εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Φεβρουαρίου 2018, 

25) Τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου «Ο.Κ.Α.Π. οικ. Έτους 2018 όπου προβλέπεται σχετική πίστωση υπό τον Κ.Α. 10.6641 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» συνολικού ποσού 20.000,00€  

26) Το υπ. αριθµ. 456/09-02-2018(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:4049/13-02-2018) αίτηµα του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ για τις  ιδιαίτερα 
αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες προµήθειας καυσίµων κίνησης των οχηµάτων[ΚΗΙ 4415 & ΚΗΙ 4420 & ΚΗΙ 4416 & ΚΗΙ 4917 & ΚΗΙ 8921 &ΚΗΙ 8913 & 
ΚΗΙ 8916 & ΚΗΙ 4419] των µονάδων «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ, ούτως ώστε να παρέχονται καθηµερινά οι υπηρεσίες κοινωνικής 
µέριµνας και προστασίας προς τους ωφελούµενους δηµότες µας, και αναλυτικά ως εξής: 

27) α)3.690,00 λίτρων  αµόλυβδης βενζίνης  για τις ανάγκες κίνησης των ΚΗΙ 4415 & ΚΗΙ 4420 & ΚΗΙ 4416 & ΚΗΙ 4917 & ΚΗΙ 8921 & ΚΗΙ 8916 & ΚΗΙ 4419 και  
28) β) 480 λίτρων πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες κίνησης του  ΚΗΙ 8913,, 
29) Το υπ. αριθµ. 14/2018 Α.Α.∆. που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. ως . πρωτογενές αίτηµα του Νοµικού Προσώπου ΟΚΑΠ. µε Α.∆.Α.Μ. 18REQ002624930 

και την υπ. αριθµ. 14/2018 Α.Α.Υ. (απόφαση του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου:1/2018) που καταχωρήθηκε  στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. ως εγκεκριµένο αίτηµα µε 
Α.∆.Α.Μ.  18REQ002624954, 

30) Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η άµεση σύναψη σύµβασης συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 6.671,82 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  και για 
χρονικό διάστηµα έως 31/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη σύναψη των συµβάσεων που θα προκύψουν από την ως άνω αναλυθείσα  
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

31) Σηµειώνεται ότι :  
1ον)η  έκπτωση των ως κάτωθι αναφεροµένων οικονοµικών φορέων έχει δοθεί επί  της τιµής ανά λίτρο  καυσίµου, του από 13-02-2018 

εγγράφου του Τµήµατος Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών Υγρών Καυσίµων Κεφαλληνίας) για την, 12η 
Φεβρουαρίου 2018  &  

2ον) οι ζητούµενες ,µε το υπ. αριθµ. 456/09-02-2018 έγγραφο του Νοµικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.,ποσότητες είναι ενταγµένες στον σχετικό διεθνή 
δηµόσιο ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό(βλ. ανωτέρω 22 της παρούσης εισήγησης), και ως εκ τούτου  αυτές δεν θα συµπεριληφθούν στις συµβάσεις 
που θα συναφθούν από την διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε ξέλιξη. 

32) Το γεγονός ότι στους κατωτέρω αναφερόµενους  οικονοµικούς  φορείς είχαν ανατεθεί οι τελευταίες οµοειδείς δαπάνες κατά τα οικ. Έτη 2016 & 2017 , ήτοι  
αναλυτικά στις εξής  επιχειρήσεις:  
α) στην εταιρεία µε την επωνυµία “Π.&Π. ΚΑΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.” βάσει της αριθ. 3020/25-10-2017 Απόφασης Προέδρου(Α∆Α:6Ω4ΧΟΚΟΙ-6ΒΑ) είχε ανατεθεί η 
τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017,αντί του ποσού των 500,00€(µε ΦΠΑ), για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για το κτίριο ΒΣΣ 
Ερίσου,  
β)στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠ.ΑΝΤΩΝΑΤΟ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” βάσει της αριθ. 3799/22-12-2017 Απόφασης Προέδρου(Α∆Α:6ΝΚΕΟΚΟΙ-ΖΕΦ) είχε ανατεθεί 
η τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017, αντί του ποσού των 200,00 ευρώ(µε ΦΠΑ) για την προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο του ΒΣΣ Παλλικής µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8921,  
γ)στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.” βάσει της αριθ. 1652/14-06-2017 Απόφασης Προέδρου(Α∆Α:Ω9ΙΣΟΚΟΙ-250) είχε ανατεθεί 
η τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017, αντί του ποσού των 1.500,00€, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του ΒΣΣ ΣΑΜΗΣ, µε αριθ. κυκλοφορίας 
ΚΗΙ 4419,  
δ)στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, βάσει της αριθ. 2942/04-11-2016 Σύµβασης(Α∆Α:754ΗΟΚΟΙ-Ρ1Ν), συνολικού ποσού 
1830,24€, είχε ανατεθεί η τελευταία οµοειδή δαπάνη για την προµήθεια καυσίµων κίνησης(αµόλυβδης βενζίνης) για τις υπηρεσίες του ΟΚΑΠ στη ∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ, κατά το οικ.έτος 2016, 
 ε) στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ”, βάσει της αριθ. 1537/02-06-2017 Απόφασης 
Προέδρου(Α∆Α:7Θ9ΨΟΚΟΙ-ΩΕ0) είχε ανατεθεί η τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017, αντίτου ποσού των 2.000,00€,για το υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο του ΒΣΣ Αργοστολίου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4415,  
στ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.”, βάσει της αριθ. 1650/13-06-2017 Απόφασης Προέδρου (Α∆Α:6ΒΧΞΟΚΟΙ-∆0Ξ) είχε 
ανατεθεί η τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017, αντί του ποσού των 1.500,00€,για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Κ.Η.Φ.Η. ΠΥΛΑΡΟΥ µε 
αριθ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 8913,  
ζ) στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.”, βάσει της αριθ. 3016/25-10-2017 Απόφασης Προέδρου (Α∆Α:6ΖΝ7ΟΚΟΙ-ΟΦ∆) είχε 
ανατεθεί η τελευταία οµοειδή δαπάνη κατά το οικ. Έτος 2017 ,αντί του ποσού των 500,00€,για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8916, 

33) Τις µε αριθ. πρωτ. εισερχ. ΟΚΑΠ: 484&486&487&488&489&490/13-02-2018 οικονοµικές προσφορές  των  ως άνω αναφεροµένων οικ. φορέων, 
34) Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπου ορίζεται η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης προµηθειών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
35) Το γεγονός ότι για το οικ. Έτος 2018 δεν έχει συναφθεί από το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ήτοι τον ΟΚΑΠ., ουδεµία σύµβαση για την 

προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης, 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης , µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή, µπροστά στον προφανή κίνδυνο αφενός να  παραµείνει 

ακινητοποιηµένο  το σύνολο των ως άνω αναφεροµένων(αριθ. 26 της παρούσης εισήγησης) οχηµάτων του νοµικού προσώπου ΟΚΑΠ, για χρονικό 
διάστηµα έως 31/03/2018 κατά µέγιστο και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ανάδειξη µειοδότη από τον νέο διαγωνισµό που βρίσκεται εν εξελίξει,να: 

- Αναθέσει την εκτέλεση της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ήτοι καυσίµων κίνησης(πετρελαίου & αµόλυβδης βενζίνης) για τις  
ιδιαίτερα αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες για τα ως άνω αναφερόµενα(αριθ. 26 της παρούσης εισήγησης) οχήµατα του νοµικού προσώπου ΟΚΑΠ, 
στους ως κάτωθι αναφεροµένους οικ. Φορείς,   έναντι του  συνολικού ποσού  των 6.622,94€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  για τα είδη και τις 
ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω, και αναλυτικά ως εξής:  

α)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΣΠ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” την προµήθεια 600 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης  για την κίνηση του 
υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8921 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ, αντί του ποσού των 
971,66€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

β)στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ” την προµήθεια 1.260 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την 
κίνηση των υπηρεσιακών οχηµάτων µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4415 &ΚΗΙ 4917, του προγράµµατος  “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στις ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, αντί του ποσού των 2.023,31€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
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γ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.” την προµήθεια  480 λίτρων πετρελαίου κίνησης για το υπηρεσιακό όχηµα 
µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8913 του  ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ και 450 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την κίνηση του υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας 
ΚΗΙ 8916 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 1.389,72€( συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

δ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, την προµήθεια  690 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την κίνηση του 
υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4419, του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΣΑΜΗΣ, αντί του ποσού των 1.113,99€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

ε)στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ” την προµήθεια 300 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό όχηµα µε 
αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4420 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ, αντί του ποσού των 488,81€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  

στ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “Π.&Π. ΚΑΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.” , την προµήθεια 390 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό όχηµα µε αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 4416 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε EΡΙΣΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 635,45€,(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά. 

Την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος Μέλους , Α/∆ηµάρχου κ. Κουρκουµέλη  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος  -Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 την 34/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
 
                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

- Αναθέτει την εκτέλεση της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ήτοι καυσίµων κίνησης(πετρελαίου & αµόλυβδης βενζίνης) για τις  
ιδιαίτερα αυξηµένες και επείγουσες  ανάγκες για τα ως άνω αναφερόµενα(αριθ. 26 της παρούσης εισήγησης) οχήµατα του νοµικού προσώπου ΟΚΑΠ, 
στους ως κάτωθι αναφεροµένους οικ. Φορείς,   έναντι του  συνολικού ποσού  των 6.622,94€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)  για τα είδη και τις 
ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω, και αναλυτικά ως εξής:  

α)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΣΠ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.” την προµήθεια 600 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης  για την κίνηση του 
υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8921 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ, αντί του ποσού των 
971,66€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

β)στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ” την προµήθεια 1.260 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την 
κίνηση των υπηρεσιακών οχηµάτων µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4415 &ΚΗΙ 4917, του προγράµµατος  “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στις ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, αντί του ποσού των 2.023,31€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

γ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.” την προµήθεια  480 λίτρων πετρελαίου κίνησης για το υπηρεσιακό όχηµα 
µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8913 του  ΚΗΦΗ ΠΥΛΑΡΟΥ και 450 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την κίνηση του υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας 
ΚΗΙ 8916 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 1.389,72€( συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

δ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, την προµήθεια  690 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για την κίνηση του 
υπηρεσιακού οχήµατος µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4419, του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΣΑΜΗΣ, αντί του ποσού των 1.113,99€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 

ε)στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία “ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ” την προµήθεια 300 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό όχηµα µε 
αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4420 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ, αντί του ποσού των 488,81€ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.),  

στ)στην επιχείρηση µε την επωνυµία “Π.&Π. ΚΑΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.” , την προµήθεια 390 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης για το υπηρεσιακό όχηµα µε αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 4416 του προγράµµατος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στη ∆Ε EΡΙΣΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 635,45€,(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   37/ 2018                                                                              Α∆Α: 6ΞΓ2ΩΕ5-34Η                     
ΘΕΜΑ : Άσκηση Ανακοπής και αίτησης για την αναστολή της εκτέλεση µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά 
της αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου.(κατεπείγον γιατί επίκειται  
επισπευδόµενη  αναγκαστική εκτέλεση δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου) 
 
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων  κ. Ηλίας Κουρκουµέλης δίνει τον λόγο στην Προϊστάµενη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το  3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : Άσκηση Ανακοπής και αίτησης για την αναστολή της 
εκτέλεση µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου 
εγγράφου.(κατεπείγον γιατί επίκειται  επισπευδόµενη  αναγκαστική εκτέλεση δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου 
εγγράφου) (η συζήτησή του ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ µε την 34/2018 απόφαση Α∆Α: 6Γ46ΩΕ5-350) , θέτει υπόψη της Επιτροπής την 
αρίθ. πρωτ. 4059/13-02-2018 εισήγησή της  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

Την 23.05.2013 συζητήθηκε µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η από 02.05.2012 
και µε αριθµό κατάθεσης 100/2012 αγωγή της εδρεύουσας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κατοχής της ∆ηµοτικής Ενότητας Οινιάδων του 
∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.», όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παλλικής και του ∆ήµου Ερίσου.  Με την 
ως άνω αγωγή η εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» ζητούσε να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να της καταβάλει το 
χρηµατικό ποσό των 75.563,94 ευρώ νοµιµότοκα το οποίο αφορά προµήθεια υλικών ύδρευσης.  
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Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου  µε την 
οποία έγινε δεκτή εν µέρει η αγωγή της ανώνυµης εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Α.Ε.» και υποχρέωσε το ∆ήµο να 
καταβάλλει στην ως άνω εταιρεία το χρηµατικό ποσό των 19.286,91 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την επόµενης της επίδοσης της 
µε αριθµό 153/2010 αγωγής που είχε ασκηθεί προγενέστερα από την µε αριθµό 100/2012 αγωγή και κήρυξε την απόφαση 
προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ. 

Επειδή συνέτρεχαν βάσιµοι νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την άσκηση έφεσης επί της µε αριθµό 136/2013 απόφασης 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ο ∆ήµος άσκησε την από 10.12.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 116/2013 έφεσή του. 
Παράλληλα έφεση κατά της ως άνω απόφασης άσκησε και η αντίδικος εταιρία, οι οποίες προσδιορί-στηκαν για συζήτηση ενώπιον 
του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την δικάσιµο της 09.12.2014 οπότε και µετά από αναβολή συζητήθηκαν κατά την 
δικάσιµο της 10ης Νοεµβρίου 2015 και συνεκδικάσθηκαν λόγω της συνάφειάς τους και γιατί έτσι διευκολύνθηκε και επιταχύνθηκε η 
δίκη. Επί των ως εφέσεων εκδόθηκε η µε αριθµό 169/2017 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Η ως 
άνω απόφαση απέρριψε την έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έκανε δεκτή την έφεση της αντιδίκου, εξαφάνισε την µε αριθµό 
136/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και εκδικάζοντας την αρχική αγωγή της αντιδίκου έκανε αυτή δεκτή 
εν µέρει υποχρεώνοντας µας να καταβάλλουµε στην αντίδικο το χρηµατικό ποσό των 50.814,59 ευρώ νοµιµότοκα από την 
επόµενη επίδοσης της από 06.07.2017 αγωγής της. Το εν λόγω ποσό οφείλουµε να της καταβάλλουµε γιατί η ένσταση παραγραφής 
που είχαµε υποβάλλει για µέρος της απαίτησης της αντιδίκου (ποσό 31.527,68 ευρώ) δεν έγινε δεκτή, διότι δέχθηκε ότι ο χρόνος 
παραγραφής των αξιώσεων της αντιδίκου είναι εικοσαετής και ως εκ τούτου από το χρόνο γέννησης της απαίτησης της αντιδίκου 
µέχρι και την άσκηση της αγωγής της δεν είχε συµπληρωθεί εικοσαετία και για µέρος της απαίτησης της αντιδίκου ποσού 19.286,91 
ευρώ δεν έγινε δεκτή η έφεσή µας περί νοµικής αοριστίας του κεφαλαίου της αγωγής. 

Εν συνεχεία και µε την µε αριθµό 345/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατόπιν 
εισήγησης της Νοµικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης  κατά της εδρεύουσας στην ∆ηµοτική 
Κοινότητα Κατοχής του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως 
νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, οπότε και 
κατατέθηκε η από 26.12.2017 και µε αριθµό κατάθεσης 27/2017 αίτηση αναίρεσης. 

Τέλος την 05.02.2018 επιδόθηκε στον  ∆ήµο µας ακριβές αντίγραφο πρώτου (Α΄) εκτελεστού  απογράφου της µε αριθµό 
169/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας µε της παρά πόδας αυτού 30.01.2018 επιταγή προς 
εκτέλεση σύµφωνα µε την οποία επιτασσόµαστε να καταβάλλουµε στον επισπεύδοντα το συνολικό ποσό των 82.779,65 ευρώ 
αναλυόµενα ως κάτωθι:  α) για επιδικασθέν κεφάλαιο απαιτήσεως το χρηµατικό ποσό των 50.814,59 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας από την επόµενη επίδοσης της από 06.07.2010 αγωγής µέχρι την πλήρη εξόφληση, β) για νόµιµους τόκους 
υπερηµερίας του πιο πάνω κεφαλαίου από 06.08.2010 µέχρι σήµερα το ποσό των 30.106 ευρώ γ) για επιδικασθείσα δικαστική 
δαπάνη το ποσό των 450 ευρώ, δ) για τέλος απογράφου το ποσό των 915,06 ευρώ, ε) για σύνταξη της επιταγής το χρηµατικό ποσό 
των 450 ευρώ, στ) για επίδοση της επιταγής το ποσό των 43,40 ευρώ και τα µε αριθµό 3,4,5 και 6 κονδύλια µε τον νόµιµο τόκο από 
της επόµενης της επίδοσης της επιταγής µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, διαφορετικά η ως άνω επιταγή θα εκτελεστεί αναγκαστικά 
µε κατάσχεση κάθε κινητής η ακίνητης περιουσίας οπότε θα προστεθούν 50 ευρώ για την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο επισπεύδων προχώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου και επέδωσε στον ∆ήµο το από 
09/02/2018 κατασχετήριο έγγραφο εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Eurobank και Alpha Bank ως τρίτης για συνολικό 
χρηµατικό ποσό 82.779,65 

Κατά της ως άνω αναγκαστικής εκτέλεσης υπάρχουν σοβαροί νοµικοί λόγοι για την άσκηση ανακοπής ενώπιον του 
αρµόδιου δικαστηρίου και αίτηση για αναστολής της εκτέλεσης µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων 
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή σας όπως : 
α) αποφασίσει για την άσκηση ανακοπής κατά της εδρεύουσας στην ∆ηµοτική κοινότητα κατοχής του ∆ήµου ΙΠ Μεσολογγίου 
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της 
επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου, 
β) αποφασίσει την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων για την αναστολή της εκτέλεσης της επισπευδόµενης αναγκαστικής 
εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου έγγραφου µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της αίτησης για την αναστολή της εκτέλεσης. 
γ) επειδή τα ανωτέρω θα πρέπει να ασκηθούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων µε έδρα την Αθήνα, να οριστεί δικηγόρος 
Αθηνών στον οποίο θα δοθεί η εντολή – πληρεξουσιότητα όπως προβεί στην άσκηση της ανακοπής και της αίτησης για την 
αναστολή της εκτέλεσης µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής καθώς και να παραστεί να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση των ανωτέρω όπου και όταν οριστεί. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι  τα παρακάτω: Εµείς µε βάσει την ουσία γιατί αυτό εξετάζουµε και εφόσον  αποδεχόµαστε ότι 
έγιναν αυτές οι προµήθειες από τους πρώην ∆ήµους και την αναπτυξιακή του ∆ήµου Παλικής και υπάρχουν και τα τιµολόγια και επί 
πλέον  τα δικαστήρια εν µέρει µέχρι σήµερα τον έχουν δικαιώσει , νοµίζουµε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουµε σε ανακοπή ,  
ασφαλιστικά µέτρα αναστολής και ορισµό δικηγόρου γιατί θα επιφέρουµε επιπλέον έξοδα στον ∆ήµο ,για τον λόγο αυτό 
καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

Την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος Μέλους , Α/∆ηµάρχου κ. Κουρκουµέλη  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος    και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
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 την 34/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
την 232/14-02-2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  
 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1)  Την άσκηση ανακοπής κατά της εδρεύουσας στην ∆ηµοτική κοινότητα κατοχής του ∆ήµου ΙΠ Μεσολογγίου ανώνυµης εταιρίας 
µε την επωνυµία «Γεώργιος και Χρήστος Κοκοτός Α.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της επισπευδόµενης αναγκαστικής 
εκτέλεσης δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου εγγράφου, 
2)   Την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων για την αναστολή της εκτέλεσης της επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης 
δυνάµει του από 09/02/2018 κατασχετηρίου έγγραφου µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση απόφασης επί 
της αίτησης για την αναστολή της εκτέλεσης. 
3) Τέλος επειδή τα ανωτέρω ένδικα µέσα  θα πρέπει να ασκηθούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων µε έδρα την Αθήνα, ορίζει 
την δικηγόρο  Αθηνών κ. Αναστασία Τσατραφίλια στην  οποία α) δίνει   εντολή – πληρεξουσιότητα όπως προβεί στην άσκηση της 
ανακοπής και της αίτησης για την αναστολή της εκτέλεσης µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής καθώς και β) να παραστεί 
και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση των ανωτέρω όπου και όταν οριστεί. 
4)Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 του 
Προϋπολογισµού 2018 . 
4) Η αµοιβή της αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές πλέον εξόδων στα οποία θα 
προσκοµίσει σχετικό τιµολόγιο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  38  / 2018 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για το έργο «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ.» 
 
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων  κ. Ηλίας Κουρκουµέλης εισηγούµενος   το  12ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης για το έργο «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΡΑΖΑΤΩΝ.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 2916/2-02-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  2-2-2018 
 
Αριθ. Πρωτ.:    2916 

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
   
: 26710 22725  
: 26710 22572                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
 2.  κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ »  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 352/2017 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου 
του θέµατος 

  
Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας µας και  παρακαλούµε για την  

κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ » .  

 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Η από 2-2-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ  
(CPV: 45233141-9) 

36) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
37) ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
Κ.Α.Ε. 30.7333.125 
Π.Υ. 43.883.62 Ευρώ από πιστώσεις 

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Ο Προεδρεύων κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα 
υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
 ΡΑΖΑΤΩΝ »προϋπολογισµού  45.411,50€ (µε Φ.Π.Α. 24%) 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 27/03/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  επειδή η κατάρτιση των όρων είναι µονοµερής και για ένα µόνο σηµείο της περιοχής για τον 
λόγο αυτό ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος Μέλους , Α/∆ηµάρχου κ. Κουρκουµέλη  ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος    και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  352  /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 225/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 43.883,62 €   και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον Κ.Α 30.7333.125 του 
Προϋπολογισµού 2018  µε τίτλο«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ » . 
2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα υποβληθέντα 
σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΛΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ »προϋπολογισµού  45.411,50€ 
 (µε Φ.Π.Α. 24%) 
3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 27/03/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό. 
 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
5) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της 
παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   39  / 2018                                                                  Α∆Α: ΩΕΖΛΩΕ5-6ΦΩ   
ΘΕΜΑ : Έγκριση δήλωσης παράστασης και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση   έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη  
της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση δήλωσης παράστασης και ορισµός δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  
4030/13-02-2018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
  Στις 16 Ιανουαρίου 2018 απεστάλη στο ∆ήµο µας το µε αριθ. 9/2018 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Πατρών. 
Σύµφωνα µε το ως άνω Βούλευµα η υπάλληλος Μαρκέλλα Παβούρη του Σωτηρίου, παραπέµπεται ενώπιον του Τριµελούς 
Εφετείου Κακουργηµάτων Πατρών µε την κατηγορία ότι µε την ιδιότητα της ως δηµοτικής υπαλλήλου του πρώην ∆ήµου 
Πυλαρέων παρανόµως ιδιοποιήθηκε χρήµατα, τα οποία έλαβε µε την ιδιότητα της αυτή, προκαλώντας ζηµιά στην περιουσία του 
∆ήµου αξίας µεγαλύτερης των  150.000 ευρώ και ειδικότερα ποσού 353.636 ευρώ, όπως το ποσό αυτό προκύπτει σύµφωνα µε 
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το από 30-07-2015 πόρισµα των Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Συγκεκριµένα ποσό ύψους 294.069 ευρώ 
αντιπροσωπεύει οφειλές του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων προς το ∆ηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς και ποσό 59.567 ευρώ 
οφειλές του ΚΑΠΗ Πυλάρου και Ζησιµατείου Βιβλιοθήκης, νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν συγχωνευθεί στον Οργανισµό 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.), προς τους ίδιους ως άνω δικαιούχους. 
             Για την εν λόγω ποινική υπόθεση ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής µέχρι του 
ποσού των 44 ευρώ µε επιφύλαξη για χρηµατική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµιάς  
καθώς και για την  ηθική βλάβη  την οποία υπέστη, η οποία συνίσταται στο ότι ετρώθη το κύρος, η φήµη και η αξιοπιστία του 
ενώπιον των τρίτων καθώς µε τις πράξεις αυτές, που έχουν µέχρι και σήµερα δυσµενή αντίκτυπο στη σύννοµη και υγιή 
λειτουργία του ∆ήµου, προκαλείται στους συναλλασσόµενους ευρύτατη αµφισβήτηση ως προς την ορθή, ακέραιη και εύρυθµη 
λειτουργία των Υπηρεσιών και πλήττεται η νόµιµη, υγιής και ακέραιη λειτουργία αυτών.  
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων 
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων. 
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 
           α) Περί της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου Κεφαλονιάς κατά της κ. Μαρκέλλας Παβούρη, 
κατηγορούµενης για υπεξαίρεση για την οποία πράξη παραπέµπεται να δικαστεί βάσει του µε αριθ. 9/2018 Βουλεύµατος του 
Συµβουλίου Εφετών Πατρών, και µέχρι του ποσού των 44 ευρώ µε επιφύλαξη για χρηµατική ικανοποίηση για την αποκατάσταση 
της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας καθώς και για την  ηθική βλάβη  την οποία υπέστη, η οποία συνίσταται στο ότι επλήγει 
το κύρος, η φήµη και η αξιοπιστία του ενώπιον των τρίτων καθώς µε τις πράξεις αυτές, που έχουν µέχρι και σήµερα δυσµενή 
αντίκτυπο στη σύννοµη και υγιή λειτουργία του ∆ήµου, προκαλείται στους συναλλασσόµενους ευρύτατη αµφισβήτηση ως προς 
την ορθή, ακέραιη και εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών και πλήττεται η νόµιµη, υγιής και ακέραιη λειτουργία αυτών και για το 
αδίκηµα που τέλεσε σε βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο µε αριθ. 9/2018 Βούλευµα του 
Συµβουλίου Εφετών Πατρών. 
           β) Να ορίσει ως αντίκλητους και να χορηγήσει σχετική εντολή, πληρεξουσιότητα και σχετική νοµιµοποίηση στην 
υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Νίκη Χριστοφοράτου (ΑΜ ∆ΣΚεφ 56) καθώς 
και στη δικηγόρο Πατρών (Κανακάρη 205, 26222 Πάτρα) Γεωργία Κατριβέση (ΑΜ ∆ΣΠατρ. 1472) προκειµένου είτε από κοινού 
είτε χωριστά να προβούν σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά της κ. Μαρκέλλας Παβούρη του Σωτηρίου, ενώπιον του 
Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Πατρών προς υποστήριξη της κατηγορίας καθώς επίσης είτε από κοινού είτε χωριστά να 
εκπροσωπήσουν το ∆ήµο Κεφαλονιάς κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή ή διακοπή 
συνεδρίαση για ποσό 44 ευρώ µε τη ρητή επιφύλαξη για πάσα περαιτέρω και πάσα άλλη αξίωση του προς υποστήριξη της 
κατηγορίας και να εξουσιοδοτήσει τις παραπάνω όπως είτε από κοινού είτε χωριστά να εκπροσωπούν το ∆ήµο σε όλες 
ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση ενεργώντας οτιδήποτε απαιτείται για τη 
διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. 
 Επίσης για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, κατά την ανάρτηση της απόφασης στο 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια παρακαλώ θερµά µε µέριµνα της Γραµµατείας της Οικονοµικής Επιτροπής να σκιασθούν-καλυφθούν τα 
προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή το θέµα κρίνεται µείζονος σηµασίας γατί το ποσό της υπεξαίρεσης 
είναι πολύ µεγάλο και πρέπει να πάρουµε απόφαση να παραστούµε ως  πολιτική αγωγή σε µια τέτοια υπόθεση και εφόσον ο 
νόµος µας δίνει το δικαίωµα  µε απόφασή µας να το παραπέµψουµε για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προτείνω , λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης,  να το παραπέµψουµε για συζήτηση στο ∆.Σ  . 
Στην συνέχεια ο κ. Ανουσάκης αναφέρει τα παρακάτω: Σε τέτοιες αποφάσεις πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
νοµιµοποίηση για να µην µας πουν αύριο ότι δεν ενηµερώθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , επειδή είναι σπουδαίο και µείζονος 
σηµασίας θέµα , είναι αυτονόητο και προκύπτει από το ποσό , θεωρούµε ότι το ∆ .Σ  πρέπει να ενηµερωθεί.  
Η κ. Νίκη Χριστοφοράτου επιπλέον αναφέρει: Επειδή το θέµα αυτό είναι αρκετά σοβαρό σαν κατηγορία για τον υπάλληλο ο 
οποίος βαρύνεται µε αυτή ,  δεν θα ήθελα να δηλώσουµε παράσταση πολιτικής αγωγής και να µας  πουν ότι είναι απαράδεκτη. 
Εποµένως είναι καλύτερα να µην φανεί ότι σαν όργανο έχει παρακαµφτεί  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   , να έλθει το θέµα στην 
Οικονοµική Επιτροπή και η Οικονοµική Επιτροπή   να το παραπέµψει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  ούτως ώστε να πάµε και στα δύο 
συλλογικά όργανα ,γιατί διατηρώ την επιφύλαξη επειδή βλέπω ότι κάποιοι ∆ήµοι για παρόµοιες περιπτώσεις παίρνουν µόνο 
απόφαση στην Οικονοµική Επιτροπή και άλλοι µόνο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για όλα τα παραπάνω και για το παραδεκτό της 
νοµιµοποίησης προτείνω την παραποµπή του εν λόγω  θέµατος για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Αυτό το θέµα της παραποµπής για την λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο δεν υπήρχε στην εισήγηση µπαίνει τώρα.  Εµείς πολιτικά κρίνοντας και από τις απαντήσεις και επειδή υπάρχει το 
τελευταίο διάστηµα µία συνολική προσπάθεια πατώντας σε υπαρκτά γεγονότα και υπαρκτές διαδικασίες πάει να γίνει τώρα µια 
αντιπαράθεση σε επίπεδο να αναδείξουµε θέµατα που αφορούν πρώην ∆ήµους πρώην στελέχη ενόψει διαµόρφωσης των 
ψηφοδελτίων λόγω εκλογών κ.λ.π να αρχίσουµε να κάνουµε δηλαδή µια αντιπαράθεση που κρύβει την ουσία , που είναι ότι 
ακολουθείτε όλες οι δυνάµεις την ίδια πολιτική και όταν φύγετε και εσείς οι άλλοι θα κάνουν τα ίδια που κάνετε και εσείς. Γι αυτό 
σε αυτές τις αντιπαραθέσεις , εµείς νοµίζουµε ότι µπορεί να αποφασίσει  η Οικονοµική Επιτροπή και νοµίζουµε ότι και νοµικά 
στηρίζεται , δεν µας πείθουνε οι δικαιολογίες  ότι είναι  σοβαρό θέµα , σοβαρό θέµα θα ήταν εάν ο ∆ήµος έλεγε ότι δεν θα 
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παραστεί σαν πολιτική αγωγή και δεν θα διεκδικήσει τα χρήµατα , τότε θα καταλάβαινα ότι θίγονται τα συµφέροντα του ∆ήµου  
και είναι το σοβαρό θέµα και θα πρέπει να πάει για συζήτηση στο ∆.Σ να αποφασίσει να παραστούµε ή όχι. Ο µόνος λόγος 
πιστεύουµε ότι  είναι να δηµοσιοποιηθεί το θέµα και επειδή αυτό εµάς δεν µας αφορά , ψηφίζουµε  την εισήγηση όπως έχει έλθει 
, ως προς το πρόσθετο που λέει να παραπεµφθεί  στο ∆.Σ ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 
Την    πρόταση της Προέδρου   ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  - Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος– Κωνσταντάκης 
Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος  
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Την παρ. 4 του   άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 4030/13 -02-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου   
και την  πρόταση  της Προέδρου: 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Επειδή το παραπάνω θέµα «Έγκριση δήλωσης παράστασης και ορισµός δικηγόρου» κρίνεται µείζονος σηµασίας, παραπέµπετε  
για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (παρ. 4 του   άρθρου 72  του Ν. 
3852/2010). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   40  / 2018                                                                     Α∆Α: 6ΝΧΖΩΕ5-Σ18 
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την προστασία αδέσποτων ζώων συντροφιάς»   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την συνεδρίαση   , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: :  «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πολυετούς υποχρέωσης για την προστασία αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 2777/1-02-2018  εισήγηση του στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω : 
 
                                                                                            Αργοστόλι : 01/02/2018  
                                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 2777  
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε 
την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την 
παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 
4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:  
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν 
ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.  
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου 
αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.  
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.  
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:  
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και  
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της 
δαπάνης.  
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».  
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε 
αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων 
ανά έτος να ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην 
εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)  
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί 
και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή 
υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του 
πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής 
επιβάρυνσης που  
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προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής 
πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ , συνολικού ποσού 16.800,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και 
συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 16.800,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης 
του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 14.000,00€.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε 
την αριθ. πρωτ. 8160/26-01-2018 απόφαση[Α∆Α:ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ) της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική 
πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαέξι 
χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (16.800,00€) για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρµογής 
προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:  
- Στο τρέχον έτος 2018 δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 70.6162.22 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων-
Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ(2.800,00) ,από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 70.6162.22 του 
προϋπολογισµού του έτους 2019 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας 
αδέσποτων σκύλων»  
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  
Παγώνης ∆ιονύσιος  
Συνηµµένα:α)αριθ. 53/2018, Α.Α.∆.  
β)αριθ.186/2018 Α.Α.Υ.  
γ)18REQ002611253 Πρωτογενές Αίτηµα Κ.Η.Μ.∆.Σ.  
δ)αριθ. 1/2018 Μελέτη ∆/νσης Τ.Ο.Α. 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών : Παγώνης ∆ιονύσιος 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή  - Κουρκουµέλης Ηλίας -Παπαναστασάτος Γεράσιµος– Κωνσταντάκης Άγγελος 
–Γκισγκίνης Νικόλαος    και Ανουσάκης Νικόλαος  .    
 
 αφού έλαβε υπόψη της  

− την εισήγηση του Προέδρου  
− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 
− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
− την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  
− το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
− το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014 
− το 53/2018 αίτηµα αναγκαιότητας δαπάνης 
− την αριθ.  186 /2018  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  
− την από 1-02-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας:  

     
                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
 Α) Εγκρίνει την  αναγκαιότητα της δαπάνης ύψους δεκαέξι χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (16.800,00€) για την υλοποίηση της 
Υπηρεσίας «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» 
 
Β)Εγκρίνει  την δαπάνη  και την δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (16.800,00€) για την υλοποίηση 
της Υπηρεσίας «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» το οποίο 
κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2018 δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 70.6162.22 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων-
Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων» τα οποία και δεσµεύονται µε την παρούσα  
- στο έτος 2019 ποσό δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ(2.800,00) ,από ίδια έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 70.6162.22 του 
προϋπολογισµού του έτους 2019 µε τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας 
αδέσποτων σκύλων»  
 
Γ. Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να 
καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά 
το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
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∆. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη 
κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   41 / 2018                                                                 Α∆Α: ΨΩ6ΖΩΕ5-ΣΦΘ     
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 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 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο 
Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

58 08/02/2018 1.550,00 Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (και παγία προέδρων) 

   

υπεράσπιση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Υποκατάστηµα Αργοστολίου και 
ήδη ΕΦΚΑ,καθώς και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Εισφορών(Κ.Ε.Α.Ο.)Υποκατάστηµα Πάτρας 101.(αριθ. 23/2018 Αποφ.Οικ.Επιτροπής & 
40741/2017 εισήγηση Νοµ. Υπηρεσίας) 

60 12/02/2018 2.485,98 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 

61 12/02/2018 18.000,00 ∆απάνες κοπής δέντρων και κλαδέµατος 

62 13/02/2018 344,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

63 13/2/2018 415,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο το  58/2018 αίτηµα . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Κουρκουµέλης Ηλίας  – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -   Κωνσταντάκης 
Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και λαµβάνοντας υπόψη: 
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   
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) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 

   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2018.  
  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων 
ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
                                                                   
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  42 /  2018                                                     Α∆Α: Ω5Α3ΩΕ5-ΣΛΚ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  5ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
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 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 
Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  
.  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΕ 47 12/02/2018 53.860,65 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ 10.8113.10 0,00 
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 209 06/02/2018 1.250,00 

διόρθωση του αριθ. 1317/5-02-1998Ερίσου 
τοποθεσία ∆ΡΟΝΙΚΑΤΟ)της συµβολαιογράφου 
Ερίσου κ. Ελένης Λευτεράτου ως προς την 
έκταση του όπως αυτή προέκυψε µετά από νέα 
τοπογράφηση σύµφωνα µε την εισήγηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας _x000D_ 00.6111 48.068,00 

 210 08/02/2018 1.550,00 
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (και παγία προέδρων) 35.6262.11 18.450,00 

       

 212 08/02/2018 3.906,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 
ΡΑΤΖΑΚΛΙ  30.7333.13 30,00 

 218 11/02/2018 592,10 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: α)ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ, 
β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, 
γ)ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 10.6462 7.407,90 

 219 11/02/2018 670,34 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 
106/2018 ΑΠΟΦ. ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 374/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ 00.6463 8.397,18 

 220 12/02/2018 188,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια(Σεµινάριο on line στο project 
Κουστουµπάρδη ∆ρακονταειδή Ευθυµιάδου τις 
27/2/2018) 00.6073 4.616,00 

 221 12/02/2018 2.485,98 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20.6662.10 6.954,34 

 222 12/02/2018 186,00 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.6462 7.221,90 

 223 12/02/2018 483,60 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 373/2017 ΑΠΟΦ. ∆Σ & 
106/2018 ΑΠΟΦ.ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 00.6463 7.913,58 

 224 12/02/2018 18.000,00 ∆απάνες κοπής δέντρων και κλαδέµατος 35.6262.16 0,00 

 226 13/2/2018 344,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων. 10.6264 4.656,00 

 227 13/2/2018 415,40 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 4.240,60 

 228 13/2/2018 300,00 

Παράσταση ενώπιου του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφ/νιάς σύµφωνα µε την 98/2017 
απόφαση οικονοµ.επιτροπής κας Μαρκέτου 
Ιωάννας. 00.6111 43.769,00 

 229 13/2/2018 2.814,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:Α]ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, Β]ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆ΓΑ, Γ]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.6462 4.407,10 

 230 13/2/2018 458,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΙΘ.341/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΟΙΖΩ 00.6463 7.454,78 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων:  209-220-222-223 & 
230/2018 . 
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Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Κουρκουµέλης Ηλίας  – Παπαναστασάτος Γεράσιµος -   Κωνσταντάκης 
Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
Και αφού έλαβε υπόψη της :  

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  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  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την 
υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
7 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    43 / 2018                                                                             Α∆Α: ΩΜ43ΩΕ5-ΙΚΣ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου  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» 
(Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  έδωσε τον λόγο στο  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 11 ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση 3ου  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( Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 3845/12-02-2018  εν λόγω 
3ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
                           Αργοστόλι:  12.02.2018    
                           Αριθ.Πρωτ.:  3845 

 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  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. 3(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 
προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9.2.2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:45 π.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 3655/08-02-2018 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
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αριθ. 171/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά στις 
10:00 π.µ., τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος 78670 που υποβλήθηκε 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)της µε αριθ. 331/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί έγκρισης του υπ. αριθµ. 
40203/15-12-2017 Πρακτικού(2ου) 

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 ∆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 δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη ήταν η 9η 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. σύµφωνα µε την αριθ.3655/08-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής(σύµφωνα και µε  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 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,, 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 έχει αποσφραγισθεί ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», της προσφοράς του εν 
λόγω διαγωνισµού, και συγκεκριµένα της προσφοράς µε α/α συστήµατος 78670,ήτοι  της προσφοράς της εταιρείας µε την 
επωνυµία   «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»,  

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου  των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω αναφεροµένης προσφοράς.  

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 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α 
συστήµατος 78670.  
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Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της προσφοράς µε α/α συστήµατος 78670, µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. 

 Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. αριθµ. 531/31300/05-10-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και 

λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», 
β)τις µε αριθµ. 305/2017 και 331/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες 

ενεκρίθησαν τα αριθ. 36636/17-11-2017 και 40203/15-12-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
γ) την υπ. αριθµ. 3655/08-02-2018  γραπτή ενηµέρωση, προς τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των οποίων οι 

προσφορές είχαν λάβει α/α συστήµατος  78670 & 79111 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» της  ως άνω αναφεροµένης 

προσφοράς, και δη της προσφοράς µε α/α συστήµατος 78670 έγιναν γνωστά τα κάτωθι:  
Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»(αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:  3620/08-02-2018)της 

προσφοράς µε α/α συστήµατος 78670,ήτοι της προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» , 
περιελάµβανε, όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις  παράγραφους 3.2 & 2.2.9.2. της υπ. αριθµ. 531/31300/05-10-2017 
∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας 
αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς»,και αναλυτικά ως εξής: 

1]Ποινικά Μητρώα ∆.Σ. 
2]Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου  
3]Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
4]Ένορκη Βεβαίωση 
5]Υ.∆. περί µη αποκλεισµού 
6]Επαγγελµατική ικανότητα(ΕΒΕΑ-ΤΕΕ-Ένορκη Βεβαίωση) 
7]Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
8]Νοµιµοποιητικά Έγγραφα (Καταστατικό, Φ.Ε.Κ., Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  Απόσπασµα πρακτικών 

∆.Σ.,), 
9]Ονοµαστικοποίηση µετοχών 
10]Οικονοµική ικανότητα(Υ.∆., Ισολογισµοί, έκθεση Ορκωτών, Γ.Ε.Μ.Η., Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 2014-2016, 

τιµολόγια 2014-2016), 
11]Πιστοποιητικά ISO 
12]τεχνική Ικανότητα(Υ.∆. µε συνηµµένο πίνακα παρόµοιων συµβάσεων) 
16]Οµάδα έργου(Υ.∆. και Βεβαιώσεις Εµπειρίας) 
14]∆ικαιολογητικά 3ου φορέα 
15]Υ.∆. (σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 20977/23-08-2007 & του άρθρ. 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 3 

του Ν. 3414/2005) 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα κατατεθέντα µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ(α/α διαγωνισµού:46958)δικαιολογητικά κατακύρωσης της 

προσφοράς µε α/α συστήµατος  78670, 
β)τα µε αριθµ. πρωτ.( εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 3620/08-02-2018, και σύµφωνα µε το άρθρο 3.2  της οικείας 

διακήρυξης, προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος  78670, 
γ) τις µε αριθµ. 305/2017 και 331/2017 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε  τις οποίες 

ενεκρίθησαν τα αριθ. 36636/17-11-2017 και 40203/15-12-2017 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, αντιστοίχως, 
ε)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α συστήµατος  78670, ήτοι της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης 

µονάδας αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», την εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε.», 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα. 

Αργοστόλι 12/02/2018 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :   

Η Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω  
3 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 (έγκριση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)»,  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 οριστικού  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=79,952 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω : Εµείς θεωρούµε ότι είναι µία αναγκαιότητα που καλύπτει ας πούµε κάποιο 
πρόβληµα στην περιοχή του Αργοστολίου αν και υπάρχουν σηµαντικότερα ζητήµατα όπως στην Παλική στην Έρισο και µια 
σειρά άλλες περιοχές που όµως δεν έχουν µπεί ως προτεραιότητα αν και έχουν   και αυτές  βασικά ζητήµατα ποιότητας 
ασφάλειας και υγείας των κατοίκων τους. Αυτός ο διαγωνισµός έχει µια ιστορία που είναι γνωστή σε όλους µας,  την έχουµε 
επισηµάνει πολλές φορές ,να µην κάνουµε επανάληψη. Εµείς διαφωνούµε µε τον τρόπο λειτουργίας καταρχήν  που θα είναι µε 
ανταποδοτικότητα και µε την ιδιωτικοποίηση  ουσιαστικά αυτής της εκµετάλλευσης  και επειδή είχαµε και ενστάσεις και στην 
προηγούµενη αρχική µελέτη , έχουµε επιφυλάξεις και για την διαδικασία και για το πώς έχει κατανεµηθεί και για τον όγκο του 
παραγοµένου προϊόντος και γιαυτό ψηφίζουµε  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – 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 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 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
6) την 327/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
7)το µε αρίθ. πρωτ. 40203/19-12-2017 2ο Πρακτικό ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
8) το µε αρίθ. πρωτ. 3845/12-02-2018  3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 3845/12-02-2018    3ο Πρακτικό  ∆ιενέργειας του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού 
∆ιαγωνισµού (έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 κατακύρωση της σύµβασης  για την Προµήθεια «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασµένης µονάδας 
αφαλάτωσης, δυναµικότητας 8.000m3/ηµέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς» στην  εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» και 
µε τον µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ΤΒΑ=79,952. 
3. Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται  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, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
4 Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 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,  από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας 
10 ηµερών από την κοινοποίησή της. 
Η προθεσµία για την  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν την υπογραφή της σύµβασης. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης  σύµφωνα µε  το άρθρο 3.3   
της  αρίθµ.  531/31300/05-102017 διακήρυξης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της  υπ αρίθ. 531/31300/05-102017 
διακήρυξης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την 
ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  44   / 2018                                                                      Α∆Α: 62ΙΨΩΕ5-ΗΩΖ                          
ΘΕΜΑ : 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2018  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  
2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 6 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «1η  
αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος -κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2018  και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»  καταρχήν την  µε αρίθ. πρωτ. 4076/14-02-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης του  Τµήµατος  
Προγραµµατισµού –Ανάπτυξης  
και Οργάνωσης κ.  Αλεξάνδρας  Ποταµιάνου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
(Αφορά τα Έργα/Μελέτες : ΣΑΤΑ)  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1)Το γεγονός ότι το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κεφαλονιάς για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ.7/2017 απόφασης Εκτελεστικής 
Επιτροπής ) το οποίο εγκρίθηκε µε την αρ. 376 /2017/20-12-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συντάχθηκε έχοντας 
υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία και δεδοµένα έως και 30.06.2017. 
2) Τις µε αρ.345/2017 και 377/2017 αποφάσεις του ∆.Σ. Κεφαλονιάς που αφορούν τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2017 , στις οποίες εγράφησαν και έργα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2017.  
3) Τις πληρωµές ή και αποπληρωµές έργων που έγιναν από 1/7/2017 έως 31/12/2017 τα οποία είχαν συµπεριληφθεί στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2018 και τα οποία θα πρέπει να διαγραφούν. 
4)Την ανάγκη τροποποίησης των Κ.Α ορισµένων έργων/µελετών. 
5)Την ανάγκη εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2018 οφειλών του ∆ήµου Κεφαλονιάς οι οποίες δεν είχαν 
συµπεριληφθεί κατά την σύνταξή του. 
 
Επίσης :  
Τα έργα του προγράµµατος τα οποία αναγράφονται στο Τ.Π.2018 µε πίστωση 0,01 είναι εγγεγραµµένα µε το ποσό αυτό , διότι 
δεν υπάρχει ακόµη η πίστωςή τους.  
Τα ποσά και οι Κ.Α. των πιστώσεων αναγράφονται προς διευκόλυνση της Οικονοµικής Υπηρεσίες η οποία έχει την αρµοδιότητα , 
της επιβεβαίωσης τους , της διαµόρφωσης και εισήγησης του Προϋπολογισµού .  
Βάσει των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού έτους 2018 
του ∆ήµου Κεφαλληνίας ως ακολούθως :  
 
Α) την ∆ιαγραφή από το Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2018 των παρακάτω έργων / µελετών: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
2018 

 
Κ.Α. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΥΤ.ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΡΣΩΝ  
 

 
1.170,52 

 

 
30.7336.16 

 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
Ο∆ΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

7.000,00 
 

 
30.7333.176 

 
ΣΑΤΑ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
∆.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (∆.∆. ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ) 

22.887,80 
 

 
30.7333.174 

 
ΣΑΤΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

3.716,28 
 

 
30.7333.14 

 
ΣΑΤΑ 
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ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜ.∆ΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑ  
 

7.176,50 
 30.7333.69 

 
ΣΑΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆Κ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  

 
7.167,20 

 

 
30.7336.92 

 
ΣΑΤΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΓΚΩΝΑ  
 

1.951,76 
 

 
30.7332.18 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΣΤΗ 
ΧΘ 600µ ΑΠΌ ΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ  

3.139,20 
 

 
30.7333.75 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Κ.ΟΠΣ:340045 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆.ΚΕΦΑΛ. 

 
29.392,64 

 

 
25.7326.18 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 
 

15.000,00 
 

 
30.7332.06 

 
ΣΑΤΑ 

∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΩΝΙ 
 

2.971,74 
 

 
30.7333.112 

 
 

ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε ΕΡΙΣΟΥ 
 

7.200,00 
 

30.7333.03 
 

ΣΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΣΟΥ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ  

3.500,00 
 

 
30.7335.02 

 
ΣΑΤΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆.Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ.ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ  

4.200,00 
 

 
30.7333.177 

 
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

53.991,68 
 

 
35.7135.08 

 
ΣΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΛΟΟ- 
ΤΑΠΗΤΑ  

7.100,00 
 

 
15.8122.04 

 
ΣΑΤΑ 

 
Β) την Εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2018 των παρακάτω έργων/µελετών και οφειλών: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
2018 

 
Κ.Α. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 

 
520,80 

 

 
15.8122.07 

 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

 
6.860,00 

 

 
30.8122.31 

 

 
ΣΑΤΑ 
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Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
∆.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (∆.∆. ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ) 

22.887,80 
 

 
30.8122.30 

 
ΣΑΤΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

 
3.690,00 

 

 
30.8122.29 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜ.∆ΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑ  
 

7.100,00 
 

 
30.8122.33 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΣΤΗ ΧΘ 600µ ΑΠΌ ΤΗ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ  

 
3.080,00 

 

 
 

30.8122.34 

 
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5χ5 ∆.∆. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 
17.360,99 

 

 
30.6662.22 

 
ΣΑΤΑ 

ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" 
στα ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ 3.534,00 

 
 
30.7321.02 

 
 

ΣΑΤΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤ 4.500,00 

 
30.7322.01 

 
ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΤΑ  

 
13.930,90 

 
 
 
70.7412.14 

 
 
 

ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΣΑΤΑ) 

13.930,90 

 
 

70.7412.15 

 
 

ΣΑΤΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Κ.ΟΠΣ:340045 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆.ΚΕΦΑΛ. 

 
29.392,64 

 

 
 
25.8122.02 

 
 

ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5χ5 ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 

 
18.000,00 

 

 
30.6662.24 

 
ΣΑΤΑ 

∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΟΡΩΝΙ 

2.971,74 
 

30.8122.28  
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  

5.480,08 
 

10.8116.12  
ΣΑΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 
12.964,20 

 
70.7412.10 

 
ΣΑΤΑ 
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ΜΥΡΤΟΥ ( ΣΑΤΑ )  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε 
ΕΡΙΣΟΥ  

11.186,27 
 

 
30.8116.12 

 
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΣΣΟΥ ∆.Ε. 
ΕΡΙΣΟΥ 

2.932,60 
 

 
35.7135.25 

 
ΣΑΤΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆.Ο∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ  

4.100,00 
 

30.8122.32  
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

 
5.000,00 

 

 
35.8116.12 

 
ΣΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ∆.Ε. Παλικής 

 
4.000,00 

 

 
30.6262.18 

 
ΣΑΤΑ 

MEΛETH (ΕΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ) 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΙΓΓ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

8.827,56 
 

 
30.8123.06 

 
ΣΑΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - 
ΣΚΥΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 
ΠΥΛΑΡΟΥ 

 
9.008,55 

 

 
30.7333.168 

 
ΣΑΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 

7.200,00 
 

 
35.6262.10 

 
ΣΑΤΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε 
ΣΑΜΗΣ  

7.130,00 
 

30.7333.08 ΣΑΤΑ 

    

 
 
 
Γ ) την Τροποποίηση της Πίστωσης στο Τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2018 των παρακάτω έργων/µελετών 
και οφειλών :  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Κ.Α  

 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 2018 

ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝ. 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2018 

 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ  

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 

 
10.7331.03 

 

 
15.000,00 

 

 
7.000,00 

 
ΣΑΤΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆.ΚΕΦΑΛ.(ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ) 

35.6262.11 20.000,00 

 
 

5.000,00 
 

 
 

ΣΑΤΑ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ) 

35.6662.01 

5.000,00 

 
20.000,00 

 

 
ΣΑΤΑ 

 

MEΛETH (ΕΡΓΑ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ) ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΙΓΓ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

 
30.7413.32 

 
 
 

14.885,83 
 

 
 
 

6.058,27 
 

 
 
 

ΣΑΤΑ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ  30.7324.01 

 
 

20.000,00 
 

 
 

13.000,00 
 

 
 

ΣΑΤΑ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆Ε ΣΑΜΗΣ 
∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ¨" 

70.7413.21 

 
 

282.895,40 
 

 
 

212.895,40 
 

 
 
ΣΑΤΑ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΡΑΤΖΑΚΛΙ 
∆.Κ. ΣΚΑΛΑΣ  

30.7333.13 
 

3.936,00 
 

 
3.906,00 

ΣΑΤΑ  

 
Με εκτίµηση  
 
Η προϊσταµένη τµήµατος  
Προγραµµατισµού –Ανάπτυξης  
και Οργάνωσης  
Αλεξάνδρα Ποταµιάνου  
 
 
Αµέσως µετά η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 13-02-2018  εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου 
Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018. 

1. Μείωση ή αύξηση Κ.Α. Εσόδων οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
Οικονοµικά Έτη» και Κ.Α. Εξόδων οµάδας 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους». 

• Εισπρακτέα υπόλοιπα κατά την 31/12/2017 11.074.575,72€.  
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2016 524.885,70€ 
• Εισπραχθέντα οµάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2017 548.159,41€ 

∆εδοµένου ότι η απόλυτη διαφορά µεταξύ του 12µήνου 2017 έναντι της ίδιας περιόδου του 2016 είναι θετική, το ανώτερο ποσό 
που δύναται να εισπραχθεί στο έτος 2017 από τους Κ.Α. της οµάδας 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα Οικονοµικά Έτη» είναι 548.159,41€. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 10.526.416,31€ (11.074.575,72€-548.159,41€) πάει 
στον Κ.Α. Εξόδων 8511.01 µε τίτλο «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων». Στον Προϋπολογισµό έτους 2018 στο 
σύνολο της οµάδας 32 είχε προϋπολογιστεί ποσό 9.461.935,95€ σύµφωνα µε τα εισπρακτέα υπόλοιπα 31/07/2017, ενώ τώρα 
πρέπει να διαµορφωθεί στο ποσό των 11.074.75,72€. Η διαφορά ανέρχεται στο συν 1.612.639,77€. Στους Κ.Α. Εξόδων 8511.01 
αντίστοιχα είχε προϋπολογιστεί ποσό 8.937.050,25€ ενώ µε τα απολογιστικά στοιχεία 31/12/2017 πρέπει να διαµορφωθεί στο 
ποσό των 10.526.416,31€ και η διαφορά ανέρχεται στο συν 1.589.366,06€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα κάτωθι: 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιώσεις 

Ποσό 
Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν Πίστωση 
µετά την παρούσα 
µεταβολή 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 428.033,22 571.663,42 143.630,20 571.663,42 

3212.01 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 401.093,28 312.626,87 -88.466,41 312.626,87 

3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 88.103,05 80.798,83 -7.304,22 80.798,83 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 638,64 638,64 0,00 638,64 

3216 
∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και 
εισφορές 2.391,68 2.391,68 0,00 2.391,68 

3217 
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδοµικών σχεδίων 1.286,39 1.286,39 0,00 1.286,39 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 355.844,12 145.452,26 -210.391,86 145.452,26 

3218.02 
Τέλη Τουριστικών Ειδών - ∆ώρων 
Π.Ε 54.892,92 51.618,18 -3.274,74 51.618,18 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 394.478,07 387.125,71 -7.352,36 387.125,71 

3218.04 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 366.171,83 881.458,80 515.286,97 881.458,80 

3219.01 Λοιπά έσοδα 597.878,17 602.695,64 4.817,47 602.695,64 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια Αθηνών , 
δηµοτικής αγοράς και λοιπών 
ενοικίων 1.180.720,64 1.179.316,33 -1.404,31 1.179.316,33 

3219.03 Λοιπά έσοδα - Ιχθυοτροφεία 119.937,95 115.863,69 -4.074,26 115.863,69 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 283.006,04 274.900,95 -8.105,09 274.900,95 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο ενοικίων 
ΟΓΑ 4.613,50 4.582,34 -31,16 4.582,34 

3219.06 Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός φόρος 135.318,76 130.033,70 -5.285,06 130.033,70 

3219.07 ∆ικαίωµα βοσκησίµων εκτάσεων 4.773,92 4.205,84 -568,08 4.205,84 

3219.08 
Τέλη απο έσοδα ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 

3219.09 
Τέλη απο Ενοίκια Τουριστικού 
Περιπτέρου 156.059,68 155.330,32 -729,36 155.330,32 

3219.11 Έσοδα απο Παραβάσεις ΚΟΚ 317.284,79 346.363,93 29.079,14 346.363,93 
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3219.12 Έσοδα απο ενοίκια Παραλίας 155.577,62 157.317,51 1.739,89 157.317,51 

3219.13 Έσοδα απο Προσαυξήσεις 395,72 357,73 -37,99 357,73 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης 
Γής(άρθρο 255 ∆ΚΚ) 750,00 0,00 -750,00 0,00 

3219.20 
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων από οικοδοµικά υλικά. 3.159,88 3.159,88 0,00 3.159,88 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 1.450,90 680,00 -770,90 680,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 612.210,45 972.048,95 359.838,50 972.048,95 

3219.23 
Εσοδα από διάφορες 
καταλογιστικές αποφάσεις 2.719,45 30.198,28 27.478,83 30.198,28 

3219.26 Έσοδα απο αφαλάτωση νερού  2.133,40 2.133,40 0,00 2.133,40 

3219.27 
Έσοδα απο ειδικό τέλος λατοµικών 
προοιόντων 4.492,22 4.492,22 0,00 4.492,22 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 64.925,38 64.495,90 -429,48 64.495,90 

3219.30 
Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς 
απόδοση  783,08 773,18 -9,90 773,18 

3219.31 Εσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 129,64 127,54 -2,10 127,54 

3219.33 
Εσοδα από αγκυροβόλιο Αγίας 
Ευφηµίας 239,76 239,76 0,00 239,76 

3221.01 

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 
µπορούν να ενταχθούν στις 
ανωτέρω τάξεις  43.668,11 49.425,67 5.757,56 49.425,67 

3221.02 

Απόδοση χρηµάτων από ∆ΕΥΑ 
Κεφαλλονιάς λόγω πληρωµής 
λογαριασµών ∆ΕΗ ακινήτων 
αρµοδιότητάς της 3.655.086,02 4.530.457,02 875.371,00 4.530.457,02 

3222.02 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 13% 10.148,25 5.616,84 -4.531,41 5.616,84 

3222.03 Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 23% 9.739,42 2.898,32 -6.841,10 2.898,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.461.935,95 11.074.575,72 1.612.639,77 11.074.575,72 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό Μεταβολής 

Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν Πίστωση 
µετά την παρούσα 

µεταβολή 
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00.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
8.085.256,73 1.521.501,26 9.616.757,99 

20.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
421.863,49 124.745,98 546.609,47 

25.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
418.130,03 -56.731,18 361.398,85 

45.8511.01 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
1.800,00 -150,00 1.650,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.937.050,25 1.589.366,06 10.526.416,31 

 
2. Μετά την διαµόρφωση του ποσού των προνοιακών επιδοµάτων στ΄ διµήνου έτους 2017 που αποπληρώθηκαν τον 

Ιανουάριο 2018 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή πίστωσης Κ.Α. Εξόδων και Εσόδου π/υ έτους 2018 
προκειµένου οι πιστώσεις να καταστούν ρεαλιστικές, όπως καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 

πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά την 

παρούσα µεταβολή 

15.8117.40 

Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 1.394,09 -0,09 1.394,00 

15.8117.41 

Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 33.565,72 -7.614,72 25.951,00 

15.8117.42 

Επίδοµα ανασφάλιστων 
παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 8.764,04 -1.825,04 6.939,00 

15.8117.43 

Επίδοµα παραπληγικών 
τετραπληγικών δηµοσίου ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 12.777,10 -3.084,70 9.692,40 

15.8117.45 

Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 56.318,34 -7.210,34 49.108,00 

15.8117.46 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( 
ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 16.653,64 -2.897,64 13.756,00 

15.8117.47 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής 
καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 75.893,85 -7.383,85 68.510,00 
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15.8117.48 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 165.985,08 7.792,52 173.777,60 

15.8117.49 

Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 15.970,03 -1.780,03 14.190,00 

15.8117.50 

Επίδοµα στεγαστικής 
συνδροµής ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 1.200,18 -600,18 600,00 

15.8117.51 

Eπίδοµα εγκεφαλικής 
παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)) 4.182,27 -2.788,27 1.394,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  392.704,34 -27.392,34 365.312,00 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 

πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετα 
την παρουσ 
αµεταβολή 

2119.16 
ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα ΣΤ ∆ιµήνου 
προηγούµενου Οικονοµικού Έτους 380.000,00 -28.296,18 351.703,82 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  380.000,00 -28.296,18 351.703,82 

 
Τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά ποσό 13.608,18 ευρώ, καθώς το ποσό αυτό υπάρχει στο χρηµατικό υπόλοιπο 
31/12/2017. 

3. Μετά από το κλείσιµο του έτους 2017 οι εισπράξεις των εσόδων της οµάδας Ι, στην οποία περιλαµβάνονται οι κάτωθι 
κατηγορίες εσόδων 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΤΑΚΤΙΚΑ 
22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΕΚΤΑΚΤΑ 
διαµορφώθηκαν στο ποσό των 11.028.191,76 ευρώ, έναντι των 11.062.646,22 ευρώ του έτους 2016. ∆εδοµένου ότι η απόλυτη 
διαφορά «εκτέλεση 2017 µείον εκτέλεση 2016» είναι αρνητική, το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον π/υ 2018 για την 
οµάδα Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του 2016, δηλαδή 11.062.646,22 ευρώ. Το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο π/υ 
έτους 2018 στην οµάδα Ι είναι 11.044.100,00 ευρώ, οπότε παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 0311 µε 
τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κωδικός Περιγραφή 
Αρχική 

Πίστωση 
2018 

Ποσό 
Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
Πίστωση 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.100.000,00 46.842,40 4.146.842,40 

2119.16 
ΚΑΠ για Προνοιακά Επιδόµατα ΣΤ ∆ιµήνου 
προηγούµενου Οικονοµικού Έτους 

380.000,00 -28.296,18 351.703,82 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 4.480.000,00 18.546,22 4.498.546,22 

 
Η µεταβολή στον Κ.Α. 2119.16 έχει αναφερθεί στο αριθµ. 2 της παρούσας εισήγησης και απλά αποτυπώνεται στον ανωτέρω 
πίνακα για πληροφοριακό σκοπό προκειµένου να καταγραφεί συνολικά η µεταβολή της οµάδας Εσόδων Ι. 

4. Μετά από επανεξέταση των αναγκών του ∆ήµου µας και των αρχικά εγκεκριµένων πιστώσεων Κ.Α. Εξόδων κάλυψης 
αµοιβής ιχθυολόγου στο Ενυδρείο Ληξουρίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α. Εξόδων 
70.6117.01 µε τίτλο «Αµοιβή παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου» ποσού 22.500,00 ευρώ για την τρέχουσα χρήση και 
3.748,56 ευρώ για το ατιµολόγητο µέρος της προηγούµενης σύµβασης που έληξε 31/12/2017. 

5. Στον αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2017 το χρηµατικό υπόλοιπο είχε προσδιοριστεί στο ποσό των 
4.289.625,01 € βάση των απολογιστικών στοιχείων κατά την 31/07/2017. Όµως κατά την 31/12/2017 διαµορφώθηκε στο 
ποσό των 3.702.320,38€ και η διαφορά ανέρχεται στο πλην 587.304,63€. Έτσι είναι απαραίτητο να γίνουν τα κάτωθι: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 

Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

µεταβολή 

5111 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών 1.115.593,34 -455.047,83 660.545,51 

5112 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για πιστώσεις 
προοριζόµενες για επενδυτικές 
δαπάνες 663.834,37 -349.336,66 314.497,71 

5113 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευµένων δαπανών 0,00 204.437,30 204.437,30 

5121 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα 
έσοδα για κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών  90.000,00 -90.000,00 0,00 
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5122 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός Π∆Ε) για 
πιστώσεις προοριζόµενες για 
επενδυτικές δαπάνες 2.008.300,85 246.133,98 2.254.434,83 

5123 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευµένων δαπανών 31.896,45 198.508,58 230.405,03 

5129 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήµου 380.000,00 -342.000,00 38.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.289.625,01 -587.304,63 3.702.320,38 

 
6. Στο χρηµατικό υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 υπάρχουν 5.950,00 ευρώ από χρήµατα που έστειλε το 

Υπουργείο ως ΚΑΠ κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων τα οποία θα αποδοθούν κατά την τρέχουσα χρήση 
στις δύο σχολικές επιτροπές του ∆ήµου µας. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 00.6711 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό των 5.950,00 ευρώ. 

7. Μετά από την έγκριση επιχορήγησης του ∆ήµου µας µε το ποσό των 15.390,00 ευρώ για την υλοποίηση του 
προγράµµατος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 και την 2673/2001 ΚΥΑ µε σκοπό την 
κάλυψη δαπανών άµεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πληµµύρας στις 07/10/2016 µε την 
αριθµ. πρωτ. 43809/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την αποδοχή της παραπάνω έκτακτης οικονοµικής επιχορήγησης από το Υπουργείο εσωτερικών µε αποκλειστικό 
σκοπό την κάλυψη δαπανών άµεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω πληµµύρας στις 
07/10/2016. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1214.12 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω 
πληµµυρών Ν∆ 57/73 και ΚΥΑ 2673/01» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 15.390,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση «ΥΠΕΣ». 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω 
φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
15.390,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση «ΥΠΕΣ» 

8. Μετά από σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη πίστωσης κάλυψης της 
πρόσληψης Ελεγκτή Ιατρού µε ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής προκειµένου να ασκεί τον έλεγχο των κατ΄ 
οίκον ασθενούντων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που κάνουν κατ΄ επανάληψη χρήση των βραχυχρόνιων 
αναρρωτικών αδειών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6117.03 µε την εγγραφή 
πίστωσης ποσού των 10.000,00 ευρώ. 

9. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η επιστροφή ποσού 260,00 ευρώ που είχε δοθεί ως εγγύηση κατά την υπογραφή της 
αριθµ. πρωτ. 7812/2005 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου (αγροκτήµατος) µεταξύ του ∆ήµου Παλικής και ιδιώτη, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.8261.05 µε τίτλο «Επιστροφή εγγυήσεων ενοικίων» 
µε εγγραφή πίστωσης ποσού 260,00 ευρώ. 

10. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου µας και την επανεξέταση των αναγκών, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.7135.01 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων Κέντρου Κοινότητας 
Κεφαλλονιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 12.500,00 ευρώ κατά ποσό 11.970,00 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.7134.01 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά Κέντρου Κοινότητας Κεφαλλονιάς» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 5.020,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.7133.01 µε τίτλο «Προµήθεια επίπλων και σκευών Κέντρου Κοινότητας 
Κεφαλλονιάς» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 4.950,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 60.6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» 
που έχει εγγραµµένη πίστωση 2.200,00 ευρώ για το Κέντρο γυναικών µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ για τις ανάγκες 
του Κέντρου Κοινότητας. 

11. Μετά από τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων της Πολιτικής Προστασίας διαπιστώθηκε 
ότι στο χρηµατικό υπόλοιπο τέλους προηγούµενης χρήσης είναι εγγεγραµµένο ποσό 44.374,95 ευρώ και οι οφειλές 
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ανέρχονται στο ποσό των 11.266,43 ευρώ. Για το λόγω αυτό και σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

70.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 4.000,00 1.608,52 5.608,52 

70.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

70.6262.12 
Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων 
αναγκών Πολιτικής Προστασίας 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

70.6275.08 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών στη 
∆.Ε. Παλικής( Πολιτική προστασία )  0,00 10.000,00 10.000,00 

70.6275.09 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών στη 
∆.Ε. Σάµης ( Πολιτική προστασία )  0,00 10.000,00 10.000,00 

70.6654.06 

Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ( 
γιλέκα , φόρµες, αρβυλα, µάσκες κ.λ.π. ) - 
Πολιτική προστασία  3.000,00 1.000,00 4.000,00 

70.6692 

προµήθεια ειδών σίτισης απασχολούµενων 
σε δράσεις εκτάκτων αναγκών, πληγέντων 
κλπ. (Πολιτική Προστασία) 1.500,00 500,00 2.000,00 

70.7131.03 
Προµήθεια αντλίας πυρόσβεσης (Πολιτική 
Προστασία) 1.500,00 -1.500,00 0,00 

70.7135.03 
Προµήθεια συστήµατος ασύρµατης 
επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας  2.000,00 1.000,00 3.000,00 

70.7135.10 
Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας 3.000,00 2.000,00 5.000,00 
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70.7135.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1.000,00 500,00 1.500,00 

70.7135.25 
Προµήθεια Καταστροφέα για τις ανάγκες της 
Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

00.8117.03* 
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις (170.000,00) (7.500,00) (177.500,00) 

70.8116.12* ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (20.715,53) (3.766,43) (24.481,96) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  222.715,53 44.374,95 267.090,48 

*οι συγκεκριµένοι Κ.Α. Εξόδων δεν χρειάζονται αναµόρφωση απλά αναφέρεται στον πίνακα µεταβολών των Κ.Α. 
Εξόδων της Πολιτικής Προστασίας για πληροφοριακό σκοπό προκειµένου να αποτυπωθεί συνολικά η ενίσχυση των 
Κ.Α. λόγω του χρηµατικού υπολοίπου. 

12. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων της χρηµατοδότησης από το ΥΠΕΣ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
2003ΣΕ05500005 σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 36015/31-10-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε: 
-την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6275.10 µε τίτλο «Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών (Πολιτική 
Προστασία)» και διαµορφωµένη πίστωση 74.390,00 ευρώ κατά 56.891,20 καθώς το ποσό αυτό έχει τιµολογηθεί και θα 
µεταφερθεί σε κωδικό Π.Ο.Ε. 
-την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε το ανωτέρω ποσό 
των 56.891,20 ευρώ. 

13. Λαµβάνοντας υπόψη τις εγκρίσεις πολυετών υποχρεώσεων από την Οικονοµική Επιτροπή κατά το έτος 2017 και 
προκειµένου να αναληφθούν οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε δαπάνη στο έτος 2018, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων όπως ο παρακάτω πίνακας: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 

πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 

παρούσα 
µεταβολή 

00.6111 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο 
παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής) 50.000,00 8.680,00 58.680,00 

00.6117.00 
Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων) 10.000,00 2.976,00 12.976,00 

00.6131 
Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 15.000,00 1.682,52 16.682,52 

00.6162.01 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 25.361,34 -748,21 24.613,13 

00.6453.02 
Τέλη τηλεπικοινωνιακής συνδροµής 
τηλεµατικής διαχείρισης στόλου 12.000,00 -1.348,00 10.652,00 
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10.6266.01 
Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού 
λογισµικού εκτός SingularGogic Genesis 6.000,00 2.159,60 8.159,60 

10.6631 
Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 
υλικού 4.000,00 1.792,30 5.792,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  122.361,34 15.194,21 137.555,55 

 
14. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταφορά υπολοίπων συµβάσεων από την χρήση 2017 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 

την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

00.6142 
Αµοιβές ορκωτών λογιστών για την λύση και 
εκκαθάριση δηµοτικών επιχειρήσεων 20.000,00 -1.400,00 18.600,00 

00.6495.09 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και µουσείων για τις 
ανάγκες των µαθητών της Α΄βαθµιας και 
Β΄βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 0,00 19.962,60 19.962,60 

10.6613.02 
Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ 
για περιφερικό εξοπλισµό  45.000,00 -18.048,81 26.951,19 

10.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού 17.500,00 12.811,64 30.311,64 

10.6641.02 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 32.000,00 6.753,84 38.753,84 

10.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Παλικής 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

10.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Σάµης 3.000,00 42,80 3.042,80 

10.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Πυλάρου 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

10.6643.02 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό ∆.Ε. Αργοστολίου 10.000,00 7.924,21 17.924,21 
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10.6643.04 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό ∆.Ε. Σάµης 5.000,00 341,47 5.341,47 

20.6641.02 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 37.500,00 1.633,88 39.133,88 

20.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Παλικής 39.000,00 19.862,45 58.862,45 

20.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Σάµης 8.000,00 6.972,19 14.972,19 

20.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Πυλάρου 8.000,00 4.000,00 12.000,00 

20.6641.08 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 25.000,00 3.648,44 28.648,44 

30.6641.02 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 75.000,00 47.086,96 122.086,96 

30.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Παλικής 19.000,00 2.282,73 21.282,73 

30.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Σάµης 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

30.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Πυλάρου 8.000,00 8.000,00 16.000,00 

30.6641.08 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 30.000,00 13.277,80 43.277,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  394.000,00 147.152,20 541.152,20 

 
Κατάσταση µεταφερόµενων συµβάσεων µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ: 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

30.6662.16 
Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 14.000,00 -151,00 13.849,00 

30.6662.23 
Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών 
περίφραξης (κάγκελων) Πλατείας Αγκώνα 0,00 1.729,80 1.729,80 

30.7331.10 
Προµήθεια και τοποθέτηση κουφωµάτων 
Ιερού Ναού ∆ραπάνου ∆.Ε. Αργοστολίου 10.000,00 -1.617,60 8.382,40 

30.6662.22 
Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. Αργοστολίου 0,00 17.360,99 17.360,99 

30.7332.18 Περίφραξη πλατείας ΤΚ Αγκώνα 1.951,76 -1.951,76 0,00 

30.7333.168 
Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου ΣΑΤΑ 0,00 9.008,55 9.008,55 

30.7321.02 
Αντικατάσταση παραθύρων στο Πολιτιστικό 
Κέντρο "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" στα Φαρακλάτα 0,00 3.534,00 3.534,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  25.951,76 27.912,98 53.864,74 

 
Για τους Κ.Α. Εξόδων των παραπάνω µεταφερόµενων συµβάσεων µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
και την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και την µεταβολή του Προϋπολογισµού.  
Για να ολοκληρωθεί η µεταφορά των ανωτέρω συµβάσεων σε βάρος του Αποθεµατικού απαιτείται η µεταβολή πίστωσης των 
κάτωθι Κωδικών Εξόδων: 
• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.10 µε τίτλο «Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών κ.λ.π.)» και 

διαµορφωµένη πίστωση 150.000,00 ευρώ κατά 10.000,00 ευρώ 
• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8242.01 µε τίτλο «Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστηµάτων» και 

διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ κατά 15.000,00 ευρώ 
• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις» και 

διαµορφωµένη πίστωση 150.000,00 κατά ποσό 50.000,00 ευρώ. 
15. Μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού του 

∆ήµου µας σχετικά µε τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών των υπαλλήλων προκύπτει η ανάγκη εγγραφής 
σχετικής πίστωσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.11 µε 
τίτλο «∆απάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών» µε εγγραφή πίστωσης 1.000,00 ευρώ. 

16. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 οι οφειλές του ∆ήµου µας διαµορφώθηκαν στο ποσό των 2.335.162,72€. Από τις 
οφειλές αυτές παραστατικά συνολικού ποσού 59.585,41€ όπως φαίνονται στον πρώτο παρακάτω πίνακα ανά Κ.Α. 
Εξόδων δεν µεταφέρονται στο έτος 2018 διότι έχουν παραγραφεί ή ακυρωθεί µε πράξη του Ελεγκτικού ή λανθασµένα 
καταχωρηθεί. Λόγω του ότι οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών διαµορφώθηκαν µε τα 
στοιχεία περιόδου Ιουλίου 2017, διαφορετικά από αυτές που διαµορφώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2017 και προκειµένου 
α) να µεταφερθούν τα υπόλοιπα απλήρωτα παραστατικά κατά την 31-12-2017 από το 2017 στο 2018 και β) να 
διαµορφωθούν οι πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών σε ποσά βάση των οικονοµικών 
στοιχείων περιόδου ∆εκεµβρίου 2017, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων 
έτσι όπως φαίνονται στον δεύτερο παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
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Κωδικός Περιγραφή 
Ποσό 

παραγραφής 

00.6125.00 Έξοδα κίνησης Προέδρων ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων 27.100,00 

00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις 1.561,35 

00.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.148,14 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 203,04 

00.8117.35 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων 8.487,00 

00.8261.01 Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 56,24 

10.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 2.301,48 

10.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 95,01 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 50,96 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 324,10 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.141,57 

30.6051.03 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1,05 

30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 78,15 

70.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 23.085,67 

15.8122.05 
Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβοµύλου και προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα 7.000,00 

70.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000,00 

Σύνολο 76.633,76 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Π.Ο.Ε. 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

00.8112.01 
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων  27.100,00 -21.723,78 5.376,22 

00.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 55.264,29 -5.167,82 50.096,47 

00.8114.01 

Φόροι - τέλη, πρόστιµα (τέλη 
κυκλοφορίας, κινητή τηλεφωνία 
Π.Ο.Ε. , ∆ΕΗ , κοινόχρηστα κ.λ.π.) 884,88 -884,88 0,00 

00.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 63.199,81 -203,04 62.996,77 

00.8117.03 
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις 170.000,00 -151.538,76 18.461,24 

00.8117.14 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ 
∆ηµοσίου (Σύνταξης) 106.570,39 -51.760,20 54.810,19 

00.8117.21 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 21.058,01 -2.892,48 18.165,53 

00.8117.30 
Επιχορήγηση Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας  40.000,00 -40.000,00 0,00 

00.8117.39 
Οφειλή τόκων υπερηµερίας 
προηγούµενης χρήσης 49.798,96 -49.798,96 0,00 

10.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 20.711,48 -1.735,49 18.975,99 

10.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 53.860,65 5.919,08 59.779,73 

10.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 31.337,04 -2.805,73 28.531,31 

10.8117.07 
Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και 
αποθηκών 1.625,58 -1.625,58 0,00 

10.8121.03 Προµήθειες Παγίων 3.103,94 -3.103,94 0,00 

15.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 11.970,00 2.755,25 14.725,25 

15.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 11.309,03 -10.599,03 710,00 
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20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 25.510,00 -385,90 25.124,10 

20.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 80.000,00 -45.197,22 34.802,78 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 95.000,00 -71.779,25 23.220,75 

25.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 14.424,44 -7.233,41 7.191,03 

30.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 45.651,03 -10.904,33 34.746,70 

30.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 25.879,43 -3.486,90 22.392,53 

30.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 57.447,40 41.305,05 98.752,45 

35.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 4.340,00 -84,28 4.255,72 

35.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 11.394,44 1.483,56 12.878,00 

35.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 91.062,69 -70.365,40 20.697,29 

45.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 2.950,00 -64,23 2.885,77 

70.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης 
-ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες 
διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 23.175,67 -22.932,52 243,15 

70.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 33.444,20 0,00 33.444,20 
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70.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.715,53 -16.022,74 4.692,79 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.198.788,89 -540.832,93 657.955,96 

     

     

     

ΣΑΤΑ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

15.8122.04 

Εργασίες περίφραξης γηπέδου 
Καραβοµύλου και προετοιµασίας 
τοποθέτησης χλοοτάπητα 7.100,00 -7.100,00 0,00 

15.8122.07 
Αντικεραυνική προστασία σχολικων 
µονάδων 0,00 520,80 520,80 

25.8122.02 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 
Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 0,00 29.392,64 29.392,64 

25.7326.18 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 
Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 29.392,64 -29.392,64 0,00 

30.8122.28 
∆ρόµος πρόσβασης προς παραλία 
ΚΟΡΩΝΙ  0,00 2.971,74 2.971,74 

30.7333.112 
∆ρόµος πρόσβασης προς παραλία 
ΚΟΡΩΝΙ  2.971,74 -2.971,74 0,00 

30.8122.29 
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου 
στην Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου 0,00 3.690,00 3.690,00 

30.7333.14 
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου 
στην Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου 3.716,28 -3.716,28 0,00 

30.8122.30 

Οδοποιία ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων ∆.∆. Τρωιαννάτων 
∆.Ε. Αργοστολίου 0,00 22.887,80 22.887,80 

30.7333.174 

Οδοποιία ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων ∆.∆. Τρωιαννάτων 
∆.Ε. Αργοστολίου 22.887,80 -22.887,80 0,00 

30.8122.31 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 0,00 6.860,00 6.860,00 
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30.7333.176 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 7.000,00 -7.000,00 0,00 

30.8122.32 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 0,00 4.100,00 4.100,00 

30.7333.177 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 4.200,00 -4.200,00 0,00 

30.8122.33 
Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου 
στα Σπήλια 0,00 7.100,00 7.100,00 

30.7333.69 
Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου 
στα Σπήλια 7.176,50 -7.176,50 0,00 

30.8122.34 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΟΣΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ 0,00 3.080,00 3.080,00 

30.7333.75 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΟΣΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ 3.139,20 -3.139,20 0,00 

30.8123.06 

Μελέτη (ΈΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) 
απορροής ρεµάτων -µισγάγγειων 
περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίας 
Ευφηµίας ΣΑΤΑ 0,00 8.827,56 8.827,56 

30.7413.32 

Μελέτη (ΈΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) 
απορροής ρεµάτων -µισγάγγειων 
περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίας 
Ευφηµίας ΣΑΤΑ 14.885,83 -8.827,56 6.058,27 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  102.469,99 -6.981,18 95.488,81 

     

     

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

15.8122.06 
Επισκευή δικτύων αποχέτευσης 
κυλικείου Γυµνασίου Αργοστολίου 0,00 6.944,00 6.944,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  0,00 6.944,00 6.944,00 

     

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

60.8113.10 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 0,00 310,00 310,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  0,00 310,00 310,00 

     

ΕΣΠΑ 

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

63.8122.01 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 
Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 0,00 27.917,96 27.917,96 

64.8122.03 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 0,00 27.759,30 27.759,30 

64.8122.06 

Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου 
Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης ) 30.640,82 -30.640,82 0,00 

64.8122.09 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ) 0,00 3.981,95 3.981,95 

63.7326.04 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 
Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς" 57.310,60 -27.917,96 29.392,64 

64.7323.02 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 
πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Ελειού 
Πρόννων ( πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ) 570.396,66 -27.759,30 542.637,36 

64.7336.04 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ) 2.760.895,44 -3.981,95 2.756.913,49 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.419.243,52 -30.640,82 3.388.602,70 

     

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

1321.12 
Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου 
Νικολάου Πόρου ( Πρόγραµµα 42.327,40 -30.640,82 11.686,58 
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Αγροτικής Ανάπτυξης ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  42.327,40 -30.640,82 11.686,58 

     

     

Π∆Ε 

Κωδικός 
Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν ποσό µετά 
την παρούσα µεταβολή 

64.8122.08 

Ανάπλαση - διαµόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. 
Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ )  0,00 28.370,38 28.370,38 

64.8122.10 

Ανάπλαση -∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων - Πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001  0,00 676.625,93 676.625,93 

64.7322.01 

Ανάπλαση - διαµόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. 
Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ )  161.140,73 -28.370,38 132.770,35 

64.7336.05 

Ανάπλαση -∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων - Πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001  704.318,59 -676.625,93 27.692,66 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  865.459,32 0,00 865.459,32 

 
Για τους κωδικούς που περιλαµβάνονται στους πίνακες ΣΑΤΑ, Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης, ΕΣΠΑ και Π∆Ε παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και την µεταβολή του Προϋπολογισµού. Η µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος περιλαµβάνεται στην εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού. 
17. Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και λαµβάνοντας υπόψη τις 

µεταβολές που αναφέρονται στην παρούσα στα αριθµ. 1,3,14,16,20 και 21, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή 
ή δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.6233 µε τίτλο «Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων» και την 
εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 20.6673 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 12.000,00 ευρώ κατά ποσό 12.448,56 ευρώ. 

18. Μετά από σχετική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας ∆ιβαράτων σχετικά µε την αναγκαιότητα εκτέλεσης συγκεκριµένων 
έργων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
-την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.25 µε τίτλο «Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
και λοιπών καταστροφών ∆.Ε. Πυλάρου» και διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε πιστώσεις από την Πολιτική 
Προστασία, µε το ποσό των 17.800,00 ευρώ από πιστώσεις των Α.Π.Ε. 
- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων 
δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» κατά 17.800,00 
ευρώ 
- την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των έργων που χρηµατοδοτούνται από τους 
Α.Π.Ε. 

19. Μετά την αριθµ. 346/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου µας µε θέµα την χορήγηση σε χρήµα 
οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος προηγούµενων ετών σε υπαλλήλους του δήµου, όπου 
αποφασίστηκε η απόδοσή τους σε δεκαοκτώ µηνιαίες δόσεις, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία των 
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 
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• Του Κ.Α. Εξόδων 15.8111.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.129,14 ευρώ. 

• Του Κ.Α. Εξόδων 20.8111.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 65.125,20 ευρώ. 

• Του Κ.Α. Εξόδων 30.8111.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 25.936,00 ευρώ. 

• Του Κ.Α. Εξόδων 35.8111.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 5.469,34 ευρώ. 

• Του Κ.Α. Εξόδων 45.8111.07 µε τίτλο «Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 289,90 ευρώ. 

20. Για την λογιστική τακτοποίηση των εξόδων ανταποδοτικών τελών και συγκεκριµένα της προµήθειας και της κράτησης 
για ΚΕ∆ΚΕ του τελευταίου διµήνου 2017, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία ή την µεταβολή των παρακάτω 
Κ.Α. Εξόδων: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

10.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

10.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% 0,00 1.000,00 1.000,00 

20.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 5.000,00 8.000,00 13.000,00 

20.8113.03 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα υπηρεσιών 200.000,00 10.000,00 210.000,00 

20.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% 0,00 2.000,00 2.000,00 

70.8113.02 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

70.8113.05 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - 
ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% 0,00 2.000,00 2.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  213.000,00 31.000,00 244.000,00 

 
21. Μετά από λανθασµένη καταχώρηση κράτησης εργοδοτικών εισφορών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την διαγραφή 

πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6053.09 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΟΠΑ∆ - 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» ποσού 3.635,00 ευρώ και την ισόποση ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. 
Εξόδων 70.6053.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου». 

22. Κατά την προηγούµενη χρήση παρακρατήθηκε µέσω των ΚΑΠ από τον ∆ήµο µας για αποπληρωµή δανείων στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό 57.940,63 ευρώ παραπάνω καθώς µέχρι να µπει σε ισχύ το συµβόλαιο της 
αναχρηµατοδότησης µας παρακρατούνταν το αρχικά διαµορφωµένο κατά την 31/12/2016 ποσό τοκοχρεολυσίου. Για το 
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λόγω αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.00 µε τίτλο «Χρεολύσια 
δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)» κατά το ποσό των 57.940,63 ευρώ. 

23. Λαµβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του Κέντρου Συµβουλευτικής Γυναικών του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την κάτωθι µεταβολή: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 60.6699.01 µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Κέντρου Γυναικών» και 
διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ κατά 1.200,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.6634.01 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Κέντρου 
Γυναικών» και εγγραφή πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 60.7135.02 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων Κέντρου Κοινότητας 
Κεφαλλονιάς» και εγγραφή πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ 

24. Μετά από σχετικό αίτηµα υπηρεσιών του ∆ήµου µας για την ανάγκη προµήθειας δύο δικύκλων, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.7132.01 µε τίτλο «Προµήθεια δικύκλων» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 
6.000,00 ευρώ. 

25. Μετά από µετακίνηση υπαλλήλου του ∆ήµου µας σε άλλη υπηρεσία-φορέα, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την κάτωθι 
µεταβολή: 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. εξόδων 15.6011.01 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά ποσό 19.800,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6051.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» κατά ποσό 3.495,80 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 15.6051.15 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%)» κατά ποσό 652,28 ευρώ. 

26. Μετά από εξέταση των πιστώσεων Κ.Α. Εξόδων λειτουργίας παραλίας και καντίνας του Πλατύ Γιαλού προκειµένου να 
διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.25 µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας παραλίας Πλατύ Γιαλού» και διαµορφωµένη 
πίστωση 40.000,00 ευρώ 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.27 µε τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας κυλικείου παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. 
Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 25.000,00 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.28 µε τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου και παραλίας Πλατύ 
Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 65.000,00 ευρώ. 

27. Προκειµένου να πληρωθούν ο φόρος δωρεάς και το ποσό κτηµατολογίου για την τροποποίηση συµβολαίου δωρεάς 
αγροτικού ακινήτου στον οικισµό Βασιλικάδων Τ.Κ. Μεσοβουνίων απαιτείται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 00.6312.03 µε τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα 
κ.λπ. έξοδα ακινήτων» σε «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λπ. έξοδα ακινήτων (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής)» 

28. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού για την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα των χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ έργων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 63.7326.08 µε τίτλο «Μονάδα αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς δυναµικότητας 
8.000km πόσιµου νερού» και πίστωση 0,01 ευρώ καθώς θα εγγραφεί σε λογαριασµό τάξεως. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εσόδων 1321.15 µε τίτλο «Μονάδα αφαλάτωσης στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς δυναµικότητας 
8.000km πόσιµου νερού» και πίστωση 0,01 ευρώ καθώς θα εγγραφεί σε λογαριασµό τάξεως. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 63.7336.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» και 
πίστωση 0,01 ευρώ καθώς θα εγγραφεί σε λογαριασµό τάξεως. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εσόδων 1321.16 µε τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου» » και 
πίστωση 0,01 ευρώ καθώς θα εγγραφεί σε λογαριασµό τάξεως. 

29. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού για την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα των χρηµατοδοτούµενων από το Π∆Ε έργων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
-την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 60.7336.01µε τίτλο «Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου Α' Φάση 
(∆ηµ. Γηροκοµείο)» και διαµορφωµένη πίστωση 816.547,33 ευρώ. 
-την διαγραφή του Κ.Α. Εσόδων 1322.22 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ"- ΥΠΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» και διαµορφωµένη πίστωση 816.547,33 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.07 µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 21ης Μαΐου και 
Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007» µε πίστωση 0,01 ευρώ. 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.39 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οδών 
21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών ΚΕ2017ΕΠ02200007"» µε πίστωση 0,01 ευρώ 

30. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού για την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα των χρηµατοδοτούµενων από το Πράσινο Ταµείο έργων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 69.7413.01 µε τίτλο «Μελέτη "Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας" (Πράσινο 
Ταµείο)» σε «Μελέτη παροχής Υπηρεσιών "Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς"» 
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• Την µετονοµασία του Κ.Α. Εσόδων 1322.35 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την µελέτη "Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας" (Πράσινο Ταµείο)» σε «Επιχορήγηση για την µελέτη παροχής Υπηρεσιών "Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς" (Πράσινο Ταµείο)» 

31. Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού για την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα των χρηµατοδοτούµενων από την ΣΑΤΑ έργων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. 
Εξόδων όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ/ΝΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ  

K.A. 
EΞΟ∆ΩΝ  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 2018 

ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 1η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
2018 

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ           

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

10.7331.03 15.000,00 7.000,00 
-8.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆.ΚΕΦΑΛ.(ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ) 

35.6262.11 20.000,00 5.000,00 

-15.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ) 

35.6662.01 

5000,00 20.000,00 15.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

15.8122.07 
0,00 520,80 520,80 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ           

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
∆ΥΤ.ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΑΡΣΩΝ  

30.7336.16 1.170,52 0,00 

-1.170,52 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

30.7333.176 7.000,00 0,00 

-7.000,00 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

30.8122.31 0,00 6.860,00 

6.860,00 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
∆.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (∆.∆. 

30.7333.174 22.887,80 0,00 
-22.887,80 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ) 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
∆.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (∆.∆. 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ) 

30.8122.30 0,00 22.887,80 

22.887,80 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

30.7333.14 

3.716,28 0,00 -3.716,28 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

30.8122.29 

0,00 3.690,00 3.690,00 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΜ.∆ΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑ  30.7333.69 

7.176,50 0,00 
-7.176,50 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΜ.∆ΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑ  30.8122.33 

0,00 7.100,00 
7.100,00 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆Κ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ  30.7336.92 7.167,20 0,00 -7.167,20 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ 
ΑΓΚΩΝΑ  

30.7332.18 
1.951,76 0,00 -1.951,76 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΣΤΗ ΧΘ 
600µ ΑΠΌ ΤΗ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ  

30.8122.34 

0,00 3.080,00 3.080,00 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΣΤΗ ΧΘ 
600µ ΑΠΌ ΤΗ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ  

30.7333.75 3.139,20 0,00 

-3.139,20 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Αντικατάσταση 
συντριβανιού Κεντρικής 
Πλατείας Φαρακλάτων 

30.7322.01 
0,00 

4.500,00 
4.500,00 ΝΕΑ EΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια συνθετικού 
χλοοτάπητα γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. 
Αργοστολίου 

30.6662.22 

0,00 17.360,99 17.360,99 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

Αντικατάσταση παραθύρων 30.7321.02 0,00 3.534,00 3.534,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
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στο Πολιτιστικό Κέντρο 
"ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" στα 
Φαρακλάτα 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ           

Σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραµµάτων στην 
περιοχή της παραλίας του 
οικισµού Σκάλας για 
καθορισµό γραµµών 
αιγιαλού και παραλίας 
ΣΑΤΑ  

70.7412.14 0,00 13.930,90 

13.930,90 ΑΓΩΓΗ  

Σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραµµάτων στην 
περιοχή παλαιού και νέου 
Λιµένος Πόρου για 
καθορισµό νέου αιγιαλού 
και παραλίας και εφαρµογή 
υφισταµένου ( ΣΑΤΑ) 

70.7412.15 0,00 13.930,90 

13.930,90 ΑΓΩΓΗ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Κ.ΟΠΣ:340045 1ο 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ 
∆.ΚΕΦΑΛ. 

25.7326.18 29.392,64 0,00 

-29.392,64 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Κ.ΟΠΣ:340045 1ο 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ 
∆.ΚΕΦΑΛ. 

25.8122.02 0,00 29.392,64 

29.392,64 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 
ΡΑΤΖΑΚΛΙ ∆.Κ. ΣΚΑΛΑΣ  

30.7333.13 3.936,00 3.906,00 
-30,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΤΕΝΝΙΣ ∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 

30.7332.06 15.000,00 0,00 
-15.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια συνθετικού 
χλοοτάπητα γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.Κ. 
Πόρου 

30.6662.24   18.000,00 

18.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΩΝΙ 

30.7333.112 2.971,74 0,00 
-2.971,74 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΩΝΙ 

30.8122.28 0,00 2.971,74 
2.971,74 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  

10.8116.12* 
  5.480,08 5.480,08 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΠ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΧΙ ΣΕ ΠΥ 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΙΣΟΥ 

  
        

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε ΕΡΙΣΟΥ 

30.7333.03 7.200,00 0,00 
-7.200,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ  

30.8116.12* 0,00 11.186,27 

11.186,27 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΠ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΧΙ ΣΕ ΠΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΣΟΥ ∆Ε 
ΕΡΙΣΟΥ  

30.7335.02 3.500,00 0,00 

-3.500,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΕ 

Προµήθεια φωτιστικών 
σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων Τ.Κ. Ασσου ∆.Ε. 
Ερίσου 

35.7135.25 0,00 2.932,60 

2.932,60 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ            

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆.Ο∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ  

30.7333.177 4.200,00 0,00 
-4.200,00 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆.Ο∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ  

30.8122.32 0,00 4.100,00 
4.100,00 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΛΙΚΗΣ           

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

35.7135.08 53.991,68 0,00 

-53.991,68 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ  

35.8116.12*   5.000,00 

5.000,00 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΠ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΟΧΙ ΣΕ ΠΥ 

Εργασίες καθαρισµού της 
κοίτης ποταµού στο 
Ληξούρι ∆.Ε. Παλικής 

30.6262.18   4.000,00 
4.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΥΛΑΡΟΥ           

Τοπογραφικές εργασίες για 
επανακαθορισµό αιγιαλού 
παραλίας Μύρτου ( ΣΑΤΑ ) 

70.7412.10 
0,00 12.964,20 12.964,20 ΑΓΩΓΗ  

MEΛETH (ΕΡΓΑ 30.7413.32 14.885,83 6.058,27 -8.827,56 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
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∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ) 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΜΙΓΓ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

MEΛETH (ΕΡΓΑ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ) 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΜΙΓΓ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

30.8123.06 0,00 8.827,56 

8.827,56 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ (3Α) - ΣΚΥΡΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 

30.7333.168 0,00 9.008,55 

9.008,55 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Πυλάρου 35.6262.10 

  7.200,00 
7.200,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ  30.7324.01 

20.000,00 13.000,00 

-7.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΜΗΣ           

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΛΟΟ- 
ΤΑΠΗΤΑ  15.8122.04 

7.100,00 0,00 

-7.100,00 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ- 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ 2017 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ  

30.7333.08 0,00 7.130,00 
7.130,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆Ε ΣΑΜΗΣ 
∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ¨" 

70.7413.21 282.895,40 212.895,40 

-70.000,00 

ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           

Υπηρεσίες ανάδειξης 
τρόπου αξιοποίησης 
ακινήτων ∆ήµου 

00.6162.05 
16.680,00 11.439,00 -5.241,00 ΠΟΣΟ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υλικά συντήρησης 
επισκευής κοινοχρήστων 
χώρων  

30.6661 
24.000,00 0,00 -24.000,00 

ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 

35.6661.01 
  10.000,00 10.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
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Παλικής 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Αργοστολίου-Λειβαθούς και 
Οµαλών 

35.6661.02 

  15.000,00 15.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 

35.6661.03 

  5.000,00 5.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Σάµης 

35.6661.04 

  4.000,00 4.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Πυλάρου και Ερίσου 

35.6661.05 

  5.000,00 5.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Προµήθεια εξοπλισµού 
βυτιοφόρου οχήµατος 

30.7132.04 
15.000,00 0,00 -15.000,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

30.7425.02 

3.862,00 1.073,79 -2.788,21 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υπηρεσίες ανάλυσης και 
διαχείρησης ∆ηµοτικών 
Τελών και ΤΑΠ 

20.6279.02 
20.467,50 0,00 -20.467,50 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017 

Προµήθεια καθρεπτών 
οδών κ.λ.π 30.7135.01 8.000,00 4.000,00 -4.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Προµήθεια πινακίδων 
οδοσήµανσης και τροχαίας 30.7135.09 8.000,00 12.000,00 4.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ. ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΜΜΕΣ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

35.6662.06 

2.600,00 0,00 -2.600,00 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ∆.Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 

30.6662.16 

14.000,00 13.849,00 -151,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

Προµήθεια καλαθιών 
γερανοφόρων οχηµάτων  

35.7131.02   7.000,00 
7.000,00 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

30.7331.10 10.000,00 8.382,40 

-1.617,60 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

Προµήθεια προστατευτικών 
κιγκλιδωµάτων - στηθαίων 
στην ∆.Ε. Παλικής 

30.6662.17 5.160,00 0,00 
-5.160,00 

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΣΕ ΚΑΕ ΠΟΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

30.6662.20 15.000,00 0,00 

-15.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

35.7135.23   15.000,00 

15.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 

30.6662.21 30.000,00 0,00 

-30.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΕ 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
υλικών περίφραξης 
(κάγκελων) Πλατείας 
Αγκώνα 

30.6662.23 0,00 1.729,80 

1.729,80 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 

35.7135.24 0,00 24.000,00 

24.000,00 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΕ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   712.052,05 630.922,69 -81.129,36   

 
Όσες γραµµές έχουν αιτιολογία "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ" και "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ" αναφέρονται στο αριθµ. 16 και 
14 αντίστοιχα και σε αυτόν τον πίνακα απλά εµφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους προκειµένου να αποτυπωθεί η συνολική µεταβολή 
της ΣΑΤΑ. 

 
32. Μετά την εξέταση των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων, παρακαλούµε όπως 

εγκρίνετε: 
-την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6671.01 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών (ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 22.000,00 ευρώ 
κατά 1.000,00 ευρώ 
- την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων (ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ κατά 1.000,00 ευρώ. 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 163.691,88 ευρώ.  

 
Αργοστόλι 13/02/2018                                                             

 
Ο συντάξας                                                                                  Ο Προϊστάµενος  

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                           Μαντζουράτος Θεόδωρος 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις των Μελών  και απαντήσεις από την υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. 
Κουστουµπάρδη Σοφία , όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του  παραπάνω σχεδίου της 1ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2018 και την 
εισήγηση πρότασης για έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  τις παρακάτω παραγράφους: 6-7-9-11-12,  από την 13  τους κωδικούς που 
αφορούν τον γιατρό εργασίας ,την συντήρηση λογισµικού και το φαρµακευτικό υλικό , από την 14 τους κωδικούς για την 
βιβλιοθήκη και το 5Χ5 του Αργοστολίου, την 15, από την  16 τον κωδικό για την αντικεραυνική προστασία των σχολικών 
µονάδων και τα ρέµατα στην Αγία Ευφηµία, τους  Κ.Α 15.8122.06-63.8222-64.8122.09, τις παραγράφους 18-  19 -24-25-27-30 
και από την 31 ψηφίζει τους ίδιους κωδικούς που ψήφισε στην παράγραφο 16 και τους κωδικούς 70.74.14, 70.7412.15, 
70.7412.10 και 35.8116.12. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος  και Κωνσταντάκης 
Άγγελος.   
Και αφού έλαβε υπόψη:              

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

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

�  (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
− τις παραπάνω εισηγήσεις τω ν αρµοδίων Υπηρεσιών  

και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 1ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2018. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  έτους 2018   
και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   45 / 2018                                                                               Α∆Α: 6ΖΑΥΩΕ5-3ΙΒ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  3ου 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 συνεχίζοντας την  συνεδρίαση και   εισηγούµενη το 10ο θέµα  
της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  3ου 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. 2461/7-02-2018 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. Τσιούτσιου 
Γεράσιµου ο οποίος διαβιβάζει συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό που 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει   του παραπάνω 3ου Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού (έλεγχο δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) 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 κατακύρωση της εν λόγω σύµβασης στην µειοδότρια    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 – Κουρκουµέλης Ηλίας –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –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. 
Το µε αρίθµ. πρωτ. 2461/7-02-2018   3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  2461/7-02-2018 Πρακτικό (έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 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.    Εγκρίνει την κατακύρωση της σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση 
Βορατώ Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» στην 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 
3.Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
4.Κατά 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). 
5.Μετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων  , ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 17 και τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και 
την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
   
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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