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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της  40ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  9  η  ∆εκεµβρiου  
2016 του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την 9η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  41118/5 -12-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε    (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                              Θεόδωρος Φλωράτος                                                                
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                  
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                             
 5.   Ιωάννης  Λυκούδης  (αποχώρησε µετά την έναρξη της συνεδρίασης)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    307  / 2016                                                              Α∆Α: ΩΧΛ7ΩΕ5-∆ΥΤ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κερκύρας. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
Πενταµελούς Εφετείου Κερκύρας.» θέτει  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 41351 /6 -12-2016 
εισήγηση της  Προϊσταµένης  της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου Κεφαλληνίας  κ. Νίκης  
Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

Η  αντίδικος άσκησε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά ηµών την από 
18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγή της µε την οποία ζητά να υποχρεωθούµε να της 
καταβάλλουµε συνολικά το χρηµατικό ποσό των 52.934,88 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας και ειδικότερα ζητά να της καταβάλλουµε : α) το υπολειπόµενο 
εργολαβικό αντάλλαγµα για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλάβης στην Γεώτρηση Σκάλας» 
δηµοτικού διαµερίσµατος Σκάλας, δηµοτικής ενότητας Ελειού - Πρόννων ύψους 1.110,38 ευρώ, 
νοµιµότοκα από την 09.06.2005 και µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και β) για υπολειπόµενη αµοιβή 
εκ των άτυπων εργολαβικών συµβάσεων που αναφέρονται στο υπό Β2-8 κεφάλαιο της υπό κρίση 
αγωγής, συνολικού ποσού 51.824,50 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) νοµιµότοκα από την 
02.12.2006 και µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.   
 Η ανωτέρω αγωγή συζητήθηκε κατά την δικάσιµο της 01.04.2014 και επ’ αυτής εκδόθηκε  η µε 
αριθµό 46/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έκρινε εαυτό καθ΄ 
ύλην και κατά τόπο αναρµόδιο να δικάσει αυτή (ενν. αγωγή) και παρέπεµψε την εν λόγω υπόθεση για 
εκδίκαση στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιο ∆ικαστήριο, που όπως έκρινε είναι το Πενταµελές 
Εφετείο Κέρκυρας.  Κατά της ως άνω απόφασης η εκκαλούσα – αντίδικος άσκησε την από 08.07.2014 
και µε αριθµό κατάθεσης 377/2014 έφεση της µε την οποία και για όσους λόγους αναφερόταν  σε αυτή, 
ζητούσε την εξαφάνιση της ως άνω πρωτόδικης απόφασης και επιπλέον να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρία 
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η µε αριθµό 56/2012 αγωγή της.  Η ως άνω έφεση συζητήθηκε κατά την δικάσιµο της 05.11.2015 και 
επ’ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 96/2016 απόφαση του Εφετείου Πατρών  µε την οποία απορρίφθηκε η 
ως άνω έφεση.  Εν συνεχεία η αντίδικος επέδωσε στον ∆ήµο µας, την από 23.06.2016 και µε αριθµό 
κατάθεσης 33/2016 κλήση, µε την οποία επαναφέρει για συζήτηση ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου 
Κέρκυρας κατά την δικάσιµο της 09.12.2016 την από 18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 
αγωγή της. 
 Υπενθυµίζουµε ότι µε την εν λόγω αγωγή  η αντίδικος ζητά να της καταβάλουµε το χρηµατικό 
ποσό των 52.934,88 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. νοµιµότοκα και ειδικότερα ζητά να της 
καταβάλλουµε : α) το υπολειπόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα δυνάµει της από 20.08.2002 εργολαβικής 
σύµβασης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλάβης στην Γεώτρηση Σκάλας» δηµοτικού 
διαµερίσµατος Σκάλας ύψους 1.110,38 ευρώ το οποίο έργο αφορά το έτος 2005 και β) την 
υπολειπόµενη αµοιβή από άτυπες προφορικές συµβάσεις κατόπιν απ’ ευθείας ανάθεσης που 
καταρτίστηκαν µεταξύ της αντιδίκου και του πρώην ∆ήµου νόµιµα εκπροσωπούµενου συνολικού 
ύψους 51.824,50 ευρώ νοµιµότοκα και οι οποίες συµβάσεις αφορούν το έτος 2006.  Σύµφωνα δε µε 
τις απόψεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας  τα αναφερόµενα στην εν λόγω αγωγή τιµολόγια πώλησης και 
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών είναι καταχωρηµένα στο µηχανογραφικό σύστηµα του ∆ήµου, 
παρουσιάζονται ως ανεξόφλητα πλην όµως δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα αλλά µόνο 
από µια βεβαίωση καλής εκτέλεσης η οποία σε ορισµένα από αυτά είναι ανυπόγραφη τόσο από τον 
∆ήµαρχο Ελείου Πρόννων και τα µέλη της Επιτροπής και σε άλλα φέρει τις υπογραφές των µελών της 
Επιτροπής και είναι ανυπόγραφη από τον ∆ήµαρχο Ελειού - Πρόννων. 
 Επειδή στην προκείµενη περίπτωση η επί πάγια αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να µεταβεί στην Κέρκυρα προκειµένου να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, λόγω ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων στα 
τοπικά ∆ικαστήρια. 
 Επειδή η Επιτροπή σας, είναι αρµόδια για τον ορισµό δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 
του ν. 3852/2010. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται  η Επιτροπή Σας όπως εγκρίνει τον ορισµό, της δικηγόρου του 
∆.Σ. Κέρκυρας κας Αλεξάνδρας Ούστογλου του Σταύρου (ΑΜ 425), χορηγώντας σχετική εντολή - 
πληρεξουσιότητα προκειµένου να παραστεί κατά την δικάσιµο της 9ης.12.2016  ενώπιον του 
Πενταµελούς Εφετείου Κέρκυρας και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της 
από 23.06.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 33/2016 κλήσης, της Οµόρρυθµης Εταιρίας «Γερ. & Παν. 
Παπανικολάτος Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού 
διαδόχου του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων,  µε την οποία επαναφέρεται για συζήτηση η από 
18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγή της. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ηλίας 
Κουρκουµέλης . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                    
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει τον ορισµό, της δικηγόρου του ∆.Σ. Κέρκυρας κας Αλεξάνδρας Ούστογλου του 
Σταύρου (ΑΜ 425), και της χορηγεί  εντολή - πληρεξουσιότητα προκειµένου να παραστεί κατά 
την δικάσιµο της 9ης.12.2016  ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κέρκυρας και να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 23.06.2016 και µε αριθµό 
κατάθεσης 33/2016 κλήσης, της Οµόρρυθµης Εταιρίας «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.» 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του 
πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων,  µε την οποία επαναφέρεται για συζήτηση η από 
18.04.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 56/2012 αγωγή της. 
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2. Η αµοιβή της δικηγόρου του ∆.Σ. Κέρκυρας κ. Αλεξάνδρας Ούστογλου του Σταύρου (ΑΜ 425 
ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές.  

 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  308   / 2016                                                                          Α∆Α:    7ΣΧΨΩΕ5-3ΙΕ 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτάκτων  δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  28-11-2016.  
(Έγκριση της   1141 /30-11 -2016  απόφαση  ∆ηµάρχου.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο  
,στον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας   του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Χαράλαµπο 
Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος     9 ο  θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκτάκτων  
δαπανών  λόγω των πληµµυρικών   φαινόµενων  τις  28-11-2016.  (Έγκριση της   1141 /30-11 -2016  
απόφαση  ∆ηµάρχου.)ανέφερε τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Λόγω των εντόνων καιρικών φαινόµενων που έπληξαν το νησί τις 28  Νοεµβρίου και επειδή δεν 
συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης για την µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση των καταστροφών εκδόθηκε  η αρίθµ. 1141/20-11-2016    
απόφαση  του κ. ∆ηµάρχου και  ζητείται η έγκριση της ,   η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αργοστόλι 30 Νοεµβρίου 2016 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                                  Αριθµ. Πρωτ.:- 40577 -  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                         Αριθµ. Απόφασης:- 1141 - 
Γραφείο ∆ηµάρχου   
Πληροφορίες: ∆/νση Πολιτικής Προστασίας                                                      
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362660 
Φαξ: 26710362660 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
  

CPV  43200000-5 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα από τις 28 
Νοεµβρίου 2016   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
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3. Η αριθ. πρωτ. 4525/24-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί 
παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης µέχρι 23-12-2016 για τη διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές 
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 25ης Σεπτεµβρίου 2015  

4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας/Κ.Ε.Π.Π. περί Θεσµικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία πληρωµής δαπανών 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ∆ήµου 

5. Τα αριθ. πρωτ. 8481/25-11-2016 και 8524/28-11-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π/Κ.Ε.Π.Π) που αφορούν έκτακτο δελτίο ΕΜΥ επιδείνωσης καιρού το οποίο 
κοινοποιήθηκε µε τα αριθ. πρωτ. 225007/25-11-2016 και 226775/28-11-2016 έγγραφα της 
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. 

6. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε 
από τα πληµµυρικά φαινόµενα της 28-11-2016 και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά 

7. Την αριθ. πρωτ. 40165/28-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς περί κατάθεσης οικονοµικών προσφορών για εργασίες αντιµετώπισης εκτάκτων 
αναγκών 

8. Τις αριθ. πρωτ. 40166/28-11-2016 και 40315,40336,40232,40266/29-11-2016 και 
40554,40573,40574/30-11-2016 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών Οχηµάτων & 
Μηχανηµάτων Έργων 

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

υπηρεσιών του ∆ήµου       
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

1. Στην ∆.Ε. Παλικής Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ µε 35€/h και Μηχανικός 
Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h  ιδιοκτησίας ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Α.Φ.Μ. 042948560 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΧΑΒ∆ΑΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ  
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 49 1.715,00 

2 8 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

h 50,00 98 4.900,00 

    Σύνολο: 6.615,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.587,60 

    Συνολική ∆απάνη: 8.202,60 

 
2. Στην ∆.Ε. Παλικής Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t µε 

35€/h, ιδιοκτησίας  ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 057979648 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στο ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΛΙΚΗΣ    

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου 
άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 168 5.880,00 
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    Σύνολο: 5.880,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.411,20 

    Συνολική ∆απάνη: 7291,20 

 
3. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Γερανός µε ανυψωτική ισχύ άνω των 12t έως 30t µε 65€/h, ιδιοκτησίας, 

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Α.Φ.Μ. 061979749  ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην 
ΚΡΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 18 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Γερανός µε ανυψωτική ισχύ άνω των 12t 
έως 30t  

h 65,00 6 390,00 

    Σύνολο: 390,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 93,60 

    Συνολική ∆απάνη: 483,60 

 
 

4. Στην ∆.Ε. Παλικής Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ µε 35€/h, ιδιοκτησίας ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Α.Φ.Μ. 059749248  ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στους ΣΟΥΛΛΑΡΟΥΣ  
ΠΑΛΙΚΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 3 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ 

h 35,00 28 980,00 

    Σύνολο: 980,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 235,20 

    Συνολική ∆απάνη: 1.215,20 

 
5. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) µε 30€/h ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 046678059 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 24 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) 

h 30 24 720,00 

    Σύνολο: 720,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 172,80 

    Συνολική ∆απάνη: 892,80 

 
6. Στην ∆.Ε. Λειβαθους Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95Η µε 35€/h ιδιοκτησίας 

ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 118293344 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στην 
ΠΕΣΣΑ∆Α ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  



 1436 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 6 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ µέχρι 95ΗΡ 

h 35,00 91 3.185,00 

    Σύνολο: 3.185,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 764,40 

    Συνολική ∆απάνη: 3.949,4 

 
7. Στην ∆.Ε. Πυλάρου Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 150ΗΡ µε 45€/h και Μηχανικός 

Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h ιδιοκτησίας ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
Α.Φ.Μ. 046677376 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 
 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 4 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι 
150ΗΡ 

h 45 28 1.260,00 

2 8 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ πλέον 
των 150ΗΡ  

h 50 28 1.400,00 

    Σύνολο: 2.660,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 638,40 

    Συνολική ∆απάνη: 3.298,40 

 
8. Στην ∆.Ε. Λειβαθούς και ∆.Κ. Οµαλών Φορτωτής µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ µε 50€/h, 

Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ έως 150ΗΡ µε 45€/h και Φορτηγό ανατρεπόµενο 
ωφελίµου φορτίου άνω των 6t µέχρι 17t µε  35€/h, ιδιοκτησίας ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, 
Α.Φ.Μ. 044443306 ∆ΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που εδρεύει στα ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 5 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ  

h 50,00 49 2.450,00 

2 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 96ΗΡ 
µέχρι 150ΗΡ 

h 45,00 49 2.205,00 

3 13 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου 
φορτίου άνω των 6t και µέχρι 17t 

h 35,00 105 3.675,00 

    Σύνολο: 8.330,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.999,20 

    Συνολική ∆απάνη: 10.329,20 

 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
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Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπής           
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει µεταξύ άλλων τα παρακάτω:  Εµείς µε την επιφύλαξη των 
απευθείας αναθέσεων των συγκεκριµένων εργολάβων,  γιατί υπάρχουν δύο τρείς εργολάβοι που τα 
τελευταία τέσσερα –πέντε χρόνια έχουν πάρει από διακόσιες πενήντα χιλιάδες µε απευθείας αναθέσεις 
κάτω από την λογική των εκτάκτων αναγκών , ενώ θα µπορούσε ο ∆ήµος  να έχει  δικά του 
µηχανήµατα και εργάτες  ώστε να µπορεί  να αντιµετωπίζει τέτοιες ανάγκες και επίσης µε την 
επισήµανση ότι καλό θα ήταν σαν ∆ήµος και Πολιτική Προστασία  να υπάρχει ένα κεντρικός 
σχεδιασµός ,να προλαβαίνουµε ζητήµατα και να παίρνουµε µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας  από 
την προηγούµενη , εµείς θα το ψηφίσουµε µε την επιφύλαξη των απευθείας αναθέσεων. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Γκισγκίνης Νικόλαος – Αλυσανδράτος Σταύρος –
Γεράσιµος και Κουρκουµέλης Ηλίας .           
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) την  αρίθµ. πρωτ. 40577/30-11-2016 απόφαση   κ. ∆ηµάρχου. 

7) την εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας 
            

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Εγκρίνει στο σύνολό της  την   αρίθµ. 1141/30-11-2016  απόφαση   κ. ∆ηµάρχου που εκδόθηκε  για τις  

απευθείας αναθέσεις   µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 

των καταστροφών που προξένησαν τα πληµµυρικά φαινόµενα στις 28  /11/2016 .  

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  309  / 2016                                                                        Α∆Α: 6ΦΜΜΩΕ5-2ΙΧ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1063 02/12/2016 428,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ  35.6682 4.379,33 

1064 02/12/2016 520,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ  30.6262.02 3.379,32 

1065 02/12/2016 545,60 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΑΡΓΙΝΙΩΝ 30.6262.02 3.379,32 

1066 02/12/2016 353,31 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΑΡΓΙΝΙΩΝ 35.6682 4.379,33 

1067 02/12/2016 300,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 35.6682 4.379,33 

1068 02/12/2016 380,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 10.6262 1.484,27 

1069 02/12/2016 224,23 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 10.6682 6.668,14 

1070 02/12/2016 620,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 30.6262.02 3.379,32 

1071 02/12/2016 86,80 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 30.7135.09 61,22 

1072 02/12/2016 281,84 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΟΝΑΤΩΝ 10.6262 1.484,27 

1073 02/12/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΝΥΦΙΟΥ 30.6262.02 3.379,32 

1074 02/12/2016 870,40 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 30.6262.02 3.379,32 

1075 02/12/2016 108,42 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΩΝ 35.6682 4.379,33 

1076 02/12/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 30.6262.02 3.379,32 

1077 02/12/2016 998,20 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 30.6262.02 3.379,32 

1078 02/12/2016 522,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 30.6262.02 3.379,32 

1079 02/12/2016 125,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6654 1.313,78 

1080 02/12/2016 313,08 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ.ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΥ 35.6682 4.379,33 

1081 02/12/2016 144,90 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 35.6682 4.379,33 

1082 02/12/2016 943,43 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10.6682 6.668,14 

1083 02/12/2016 280,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 10.6261.02 6.772,15 

1084 02/12/2016 657,20 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΠΟΡΟΥ 30.6262.02 3.379,32 

1085 02/12/2016 30.640,82 

Πεζοδροµική διαδροµή Αγίου Νικολάου 
Πόρου ( Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης )-2ος Λογαριασµός 64.7324.02 11.686,58 

1090 7/12/2016 393,24 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 10.6654.01 14.352,28 



 1439 

1091 7/12/2016 15,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 35.6682 4.364,33 

1092 7/12/2016 233,49 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.6635 2.766,51 

1093 7/12/2016 518,27 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.6264 4.555,42 

1094 7/12/2016 840,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
∆.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 10.6262 644,27 

1095 7/12/2016 95,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20.6672 3.188,63 

1096 7/12/2016 405,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥΜΑΣΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20.6654.00 247,06 

1097 7/12/2016 905,20 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 10.6261.02 5.866,95 

1098 7/12/2016 94,80 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΩΝ 10.6654.01 14.257,48 

1099 7/12/2016 698,40 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 10.6654.01 13.559,08 

1100 7/12/2016 300,01 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ 20.6635 2.466,50 

1101 7/12/2016 58,13 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10.6612 4.696,47 

1102 7/12/2016 79,95 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 30.7135.01 14.680,08 

1103 7/12/2016 89,90 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10.6654.01 13.469,18 

1104 7/12/2016 309,01 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΚ ΛΑΚΗΘΡΑΣ 10.6261.06 1.802,99 

1105 8/12/2016 2.523,59 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός 10.7133 24,58 

1106 8/12/2016 1.381,36 

Συντήρηση και επισκευή σκευών, 

επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 10.6265 10,28 

1107 8/12/2016 832,06 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 10.6654.01 12.488,80 

1108 8/12/2016 8.690,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά[βάσει της αριθ. 40660/1-12-

2016 Τεχνική Έκθεση Τμήματος Τ.Π.Ε.& 

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ] 10.7134.00 443,47 

1109 8/12/2016 158,72 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 30.6262.02 2.848,60 

1110 8/12/2016 279,74 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΑΘΕΡΑ 35.6682 3.867,59 

1111 8/12/2016 148,32 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΑΘΕΡΑ 10.6654.01 12.488,80 

1112 8/12/2016 299,14 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΑΘΕΡΑ 20.6641.03 11.722,52 

1113 8/12/2016 272,8 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΑΘΕΡΑ 10.6261.06 1.530,19 

1114 8/12/2016 372,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 10.6262 272,27 
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1115 8/12/2016 372,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 30.6262.02 2.848,60 

1116 8/12/2016 217,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. 

ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 35.6682 3.867,59 

1117 8/12/2016 7.192,00 

Εργασίες συντήρησης Δημοτικού 

Θεάτρου Αργοστολίου (βάσει της 

απο6/12/2016 Τεχνικής Έκθεσης Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 10.7331.23 17.360,00 

1118 8/12/2016 400,00 

Οδοιπορικά έξοδα, διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων- Ο παρών κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής / Μετακίνηση στην Αθήνα 

για σεμινάριο 30.6422 4.300,00 

1119 8/12/2016 3.673,00 

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 

αυτοκινήτων 10.6321 1.327,00 

1120 8/12/2016 20.015,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων και μηχανημάτων 30.6322 9.985,00 

1121 9/12/2016 3.00,00 

Οδοιπορικά έξοδα, διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων- Ο παρών κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής / Μετακίνηση στην 

Κέρκυρα (Φιλιππάτος Γεράσιμος) 30.6422 3.600,00 

1122 9/12/2016 400,00 

Οδοιπορικά έξοδα, διαμονή και ημερήσια 

αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων- Ο παρών κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής / Μετακίνηση στην 

Κέρκυρα –Σπαθής Σπυρος) 30.6422 3.600,00 

 
 

 
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 τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  
1118-1119 -1120/2016  και  όλες τις ΠΑΓΙΕΣ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    310 / 2016                                                                 Α∆Α: ΩΡ∆ΣΩΕ5-895            

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια  εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 7ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής » έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 41044/ 5-12-2016 διαβιβαστικό 
του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 40593/30-11-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι: 30.11.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                       Aριθ.Πρωτ.: 40593 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής» 

Σήµερα 30/11/2016 ηµέρα  TETAΡTH και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 40199/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από 
τους: 
1.BAΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  
««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»» για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ. 39031/17-11-2016 
∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχουν 
πρωτοκολληθεί δύο (2) προσφορές, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity», η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 40114/28-11-2016 

2) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 40136/28-111-2016 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και  ειδικότερα: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και 
αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 της   µε αριθ. 1112/17-11-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)ενηµερωµένη Υ.∆. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
µε τα απαραίτητα αναγραφόµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4 , εδάφιο Α της αριθ. 1112/17-11-
2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

β) την έγκριση συµµετοχής και τον νόµιµο εκπρόσωπο της παραπάνω αναφεροµένης 
εταιρείας, σύµφωνα  µε το άρθρο 4 , εδάφιο Γ της αριθ. 1112/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς, 

γ) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής πιστοποιητικό επιµελητηρίου Λάρισας καθώς και 
το καταστατικό σύστασης  της εταιρείας µε την τελευταία τροποποίηση της σύµφωνα µε το  άρθρο 4 , 
εδάφιο ∆ της αριθ. 112/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

δ) την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής παραλαβής) δύο(2) παιδικών χαρών που έχει 
επιµεληθεί σε εκτέλεση σύµβασης µε ΟΤΑ ,σύµφωνα µε το άρθρο 4 , της αριθ. 39031/17-11-2016 



 1442 

∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, και τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και 
αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 της   µε αριθ. 1112/17-11-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)ενηµερωµένη Υ.∆. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
µε τα απαραίτητα αναγραφόµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4 , εδάφιο Α της αριθ. 1112/17-11-
2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

β)την έγκριση συµµετοχής και τον νόµιµο εκπρόσωπο της παραπάνω αναφεροµένης 
εταιρείας, σύµφωνα  µε το άρθρο 4 , εδάφιο Γ της αριθ. 1112/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς, 

γ) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής: πιστοποιητικό επιµελητηρίου Ιωαννίνων καθώς 
και το καταστατικό σύστασης  της εταιρείας µε όλες τις τροποποιήσεις της σύµφωνα µε το  άρθρο 4 , 
εδάφιο ∆ της αριθ. 39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

δ) την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής παραλαβής) τριών (3)  παιδικών χαρών που έχει 
επιµεληθεί σε εκτέλεση σύµβασης µε ΟΤΑ ,σύµφωνα µε το άρθρο 4, της αριθ. 39031/17-11-2016 
∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, και τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 
των  δύο συµµετεχόντων  εταιρειών είναι πλήρη  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού 
που αφορά στο  άνοιγµα των υποφακέλων της Τεχνικής προσφοράς.   
Αρχικά  η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας 
µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και στη συνέχεια του 
Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», και αφού τις έλεγξε και τις µονόγραψε,  διαπίστωσε ότι: 
 1ον)Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον 
διακριτικό τίτλο «Projectcity» ήταν σύµφωνη αφενός µε τους όρους της αριθ. 112/17-11-2016 
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 ) και αφετέρου µε την αριθ. 49/2016  Μελέτη της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των υπό προµήθεια ειδών διέθετε τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις. 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή σηµειώνει ότι εντός του κυρίως Φακέλου µε την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
της εν λόγω εταιρείας, ήταν τοποθετηµένοι τέσσερις  χωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι, ήτοι χωριστοί 
σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και δύο φάκελοι µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»   έναντι των τριών(3) 
ζητουµένων , καθώς το πρωτότυπο και το αντίγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών, βρίσκονταν,  σε 
δύο(2) ξεχωριστούς φακέλλους και όχι σε έναν (1) ενιαίο φάκελο όπως προέβλεπε η διακήρυξη   αλλά 
η επιτροπή έκρινε την συγκεκριµένη διαφοροποίηση άκρως επουσιώδη αφού λόγω του όγκου των 
τεχνικών προδιαγραφών δεν επαρκούσε ο συγκεκριµένος φάκελος.   
 
2ον)Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»ήταν σύµφωνη αφενός µε τους όρους της αριθ. 39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξης 
του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 49/2016  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των υπό προµήθεια ειδών διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

 
Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 39031/17-11-
2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 49/2016 αριθ. 49/2016  Μελέτη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε ότι 1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, 
της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και 2) 
ο φάκελος  των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  είναι πλήρεις και οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο του 
εν λόγω διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και των δύο 
(2)παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο 
άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και αναλυτικά : 
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α) της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity»  και στη συνέχεια στο άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και 
διεπίστωσε τα κάτωθι:  

α) η εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity» προσέφερε  το ποσό  των 47.715,05€(χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  0,27% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
της εν λόγω εταιρείας, τόσο το πεδίο «ΦΠΑ 24%» όσο και το πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ήταν προσυµπληρωµένα   από τον ίδιο τον  συµµετέχοντα , και δεν συµπληρώθηκαν από την επιτροπή 
όπως ρητά ανέφερε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς.  

 β) η εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» προσέφερε το ποσό  των 43.541,68€(χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  9,00% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 

Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 
39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 49/2016 αριθ. 49/2016  
Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε ως επουσιώδη την προσυµπλήρωση του πεδίου  
«ΦΠΑ 24%» και του πεδίου «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στην οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity», αφού κατα 
τον έλεγχο που πραγµατοποίησε τα ποσά ήταν ορθά   και ως εκ τούτου έκανε αποδεκτές και τις δύο 
οικονοµικές προσφορές. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  1112/17-11-2016  Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής, 

β)την µε αριθ. πρωτ. 40114/28-11-2016 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία 
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» 

γ) την µε αριθ. πρωτ. 40136/28-11-20162016 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  

γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 323/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε 
η µε αριθµ. 49/2016 Μελέτη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής», και την υπ΄αριθ.294/2016 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την 
οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 
στ) Την µε αριθµ. 49/2016 Μελέτη για την ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»», που συντάχθηκε την  ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς , 
 ζ) Την µε  αριθµ. 39032/17-11-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για ««Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»», για την εύρυθµη, απρόσκοπτη  και σύµφωνη  την κείµενη 
νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι παιδικές χαρές παραµένουν κλειστές για χρονικό 
διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , 
εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.49/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε 
να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των παιδικών χαρών της ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια µε τίτλο : ««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 

χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής»», για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την  
επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία 
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προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.306,32€ και συνολική 
προσφορά µε ΦΠΑ 53.991,68 €, 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής   και την ανακήρυξη ως  
προσωρινά ανάδοχο , την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι 4.306,32 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 53.991,68 € . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης 
Ηλίας  και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                               
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   323 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 294/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ.  40593/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 40593/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Παλικής  . 

2. Ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο , την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 9,00% επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 4.306,32 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 53.991,68 
€ . 

3.   Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα . 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινά  ανάδοχο εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. 

ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 
80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  311  / 2016                                                                     Α∆Α: 6Υ8ΡΩΕ5-ΦΥ0      

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια  εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού -Πρόννων» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού -Πρόννων » έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 41044/ 5-12-2016 
διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 40594/30-11-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι: 30.11.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                       Aριθ.Πρωτ.: 40594 
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια : «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ» 

Σήµερα 30/11/2016 ηµέρα  TETAΡTH και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 40199/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από 
τους: 
1.BAΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωµατικό Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ήµου  Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  
««Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ» για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ. 
39027/17-11-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 12:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι   έχουν 
πρωτοκολληθεί δύο(2) προσφορές, και αναλυτικά 

1) της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity», η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 40113/28-11-2016 

2) της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η προσφορά της οποίας έλαβε  αριθ. πρωτ. 40135/28-11-2016 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε κάποιος ενδιαφερόµενος ενώπιον της επιτροπής µε προσφορά. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των  Φακέλων  µε τα 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και  ειδικότερα: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity» και αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της   µε αριθ. 1111/17-11-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)ενηµερωµένη Υ.∆. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
µε τα απαραίτητα αναγραφόµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4 , εδάφιο Α της αριθ. 1111/17-11-
2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

β)την έγκριση συµµετοχής και τον νόµιµο εκπρόσωπο της παραπάνω αναφεροµένης 
εταιρείας, σύµφωνα  µε το άρθρο 4 , εδάφιο Γ της αριθ. 1111/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς, 

γ)τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής πιστοποιητικό επιµελητηρίου Λάρισας καθώς και το 
καταστατικό σύστασης  της εταιρείας µε την τελευταία τροποποίηση της σύµφωνα µε το  άρθρο 4 , 
εδάφιο ∆ της αριθ. 39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

δ) την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής παραλαβής) δύο (2) παιδικών χαρών που έχει 
επιµεληθεί σε εκτέλεση σύµβασης µε ΟΤΑ ,σύµφωνα µε το άρθρο 4 , της αριθ. 39031/17-11-2016 
∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, και τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και 
αφού τα έλεγξε και τα µονόγραψε, αυτά  παρουσιάστηκαν πλήρη σύµφωνα µε το άρθρο 4 της   µε αριθ. 
1111/17-11-2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

α)ενηµερωµένη Υ.∆. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
µε τα απαραίτητα αναγραφόµενα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 4 ,της αριθ. 1111/17-11-2016 
∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

β)την έγκριση συµµετοχής και τον νόµιµο εκπρόσωπο της παραπάνω αναφεροµένης 
εταιρείας, σύµφωνα  µε το άρθρο 4 , εδάφιο Γ της αριθ. 1111/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς, 
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γ) τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής: πιστοποιητικό επιµελητηρίου Ιωαννίνων καθώς 
και το καταστατικό σύστασης  της εταιρείας µε όλες τις τροποποιήσεις της σύµφωνα µε το  άρθρο 4 , 
εδάφιο ∆ της αριθ. 39031/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

δ)την βεβαίωση καλής εκτέλεσης (οριστικής παραλαβής) τριών (3)  παιδικών χαρών που έχει 
επιµεληθεί σε εκτέλεση σύµβασης µε ΟΤΑ ,σύµφωνα µε το άρθρο 4, της αριθ. 1111/17-11-2016 
∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, και τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016 
 Στη συνέχεια , η Επιτροπή αφού έκρινε ότι  οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 
των  δύο συµµετεχόντων  εταιρειών είναι πλήρη  προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού 
που αφορά στο  άνοιγµα των υποφακέλων της Τεχνικής προσφοράς.   
Αρχικά  η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας 
µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και στη συνέχεια του 
Υποφακέλου της  «Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ», και αφού τις έλεγξε και τις µονόγραψε,  διαπίστωσε ότι: 
 1ον)Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον 
διακριτικό τίτλο «Projectcity» ήταν σύµφωνη αφενός µε τους όρους της αριθ. 1111/17-11-2016 
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 ) και αφετέρου µε την αριθ. 48/2016  Μελέτη της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των υπό προµήθεια ειδών διέθετε τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις. 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή σηµειώνει ότι εντός του κυρίως Φακέλου µε την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
της εν λόγω εταιρείας, ήταν τοποθετηµένοι τέσσερις  χωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι, ήτοι χωριστοί 
σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και δύο φάκελοι µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»   έναντι των τριών(3) 
ζητουµένων , καθώς το πρωτότυπο και το αντίγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών, βρίσκονταν,  σε 
δύο(2) ξεχωριστούς φακέλλους και όχι σε έναν (1) ενιαίο φάκελο όπως προέβλεπε η διακήρυξη   αλλά 
η επιτροπή έκρινε την συγκεκριµένη διαφοροποίηση άκρως επουσιώδη αφού λόγω του όγκου των 
τεχνικών προδιαγραφών δεν επαρκούσε ο συγκεκριµένος φάκελος.   
2ον)Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»ήταν σύµφωνη αφενός µε τους όρους της αριθ. 1111/17-11-2016 ∆ιακήρυξης 
του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς (άρθρο 5 )  και αφετέρου µε την αριθ. 48/2016  Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών αφού το σύνολο  των υπό προµήθεια ειδών διέθετε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

 
Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 1111/17-11-
2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 48/2016 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, έκρινε ότι 1) ο φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και 2) ο 
φάκελος φάκελος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών, της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  είναι πλήρεις και οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στο 
επόµενο στάδιο του εν λόγω διαγωνισµού , ήτοι το άνοιγµα του υποφακέλλου της «Οικονοµικής 
Προσφοράς» και των δύο (2)παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που αφορά στο 
άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» και αναλυτικά : 

α) της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity»  και στη συνέχεια στο άνοιγµα του Υποφακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» και 
διαπίστωσε τα κάτωθι:  

α) η εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο 
«Projectcity» προσέφερε  το ποσό  των 26.736.00€ (χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  0,48% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης. Σηµειώνεται ότι στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς 
της εν λόγω εταιρείας, τόσο το πεδίο «ΦΠΑ 24%» όσο και το πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ήταν προσυµπληρωµένα   από τον ίδιο τον  συµµετέχοντα , και δεν συµπληρώθηκαν από την επιτροπή 
όπως ρητά ανέφερε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς.  

β) η εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» προσέφερε το ποσό  των 25.253.10€ (χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  6,00% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης, 
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Η Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τους  όρους της αριθ. 
1111/17-11-2016 ∆ιακήρυξης, του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 48/2016 Μελέτη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, έκρινε ως επουσιώδη την προσυµπλήρωση του πεδίου  «ΦΠΑ 24%» και του 
πεδίου «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στην οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity», αφού κατα τον έλεγχο που 
πραγµατοποίησε τα ποσά ήταν ορθά   και ως εκ τούτου έκανε αποδεκτές και τις δύο οικονοµικές 
προσφορές. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
α) την  αριθ.  1111/17-11-2016  Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια 
εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής», µε σφραγισµένες  προσφορές και µε 
κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
βάσει τιµής, 

β)την µε αριθ. πρωτ. 40113/28-11-2016 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία 
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.  και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» 

γ) την µε αριθ. πρωτ. 40135/28-11-20162016 προσφορά της εταιρείας µε την  επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ»  

γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
δ) Την  µε αριθµ. 324/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε 
η µε αριθµ. 48/2016 Μελέτη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής 
Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ», και την υπ΄αριθ. 295/2016 απόφαση οικονοµικής 
επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν  οι όροι του διαγωνισµού. 
στ) Την µε αριθµ. 48/2016 Μελέτη για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ», που συντάχθηκε  από την  ∆/νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς , 
 ζ) Την µε  αριθµ. 39032/17-11-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης  για ««Προµήθεια εξοπλισµού 
παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο 
τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 
∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ», για την εύρυθµη, απρόσκοπτη  και σύµφωνη  
την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία όσο το δυνατόν περισσοτέρων παιδικών χαρών  στην 
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι παιδικές χαρές παραµένουν 
κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει 
µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης, 
θ)το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 48/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και λήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε 
να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών των παιδικών χαρών της ∆ηµοτικής Ενότητας  ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό µειοδότη για την προµήθεια µε διακριτικό τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ»,για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 6,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 
1.6110,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.313,84 €,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ________ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την Προµήθεια  εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού- Πρόννων   και την 
ανακήρυξη ως  προσωρινά ανάδοχου , την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε 
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τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 6,00% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 1.6110,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.313,84 €, 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης 
Ηλίας   και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   324 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 295/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ.  40594/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                            ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. 40594/30-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
για την Προµήθεια εξοπλισµού  παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού-Πρόννων.   
2.Ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο , την εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 6,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 1.6110,90€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 31.313,84 €, 
3.  Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα . 
4.Η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινά  ανάδοχο   εταιρεία µε την  επωνυµία «Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   και µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ» να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας σε σφραγισµένο φάκελο 
σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  δικαιολογητικά όπως αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    312 / 2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        Α∆Α: 700ΧΩΕ5-Ξ5Ρ                                           

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το  3ο  θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -
Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2016 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο»Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  9-12-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
εισήγηση  της  Υπαλλήλου  του   Τµήµατος  Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. Σοφίας Κουστουµπάρδη   θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Μαντζουράτο Θεόδωρο  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

1. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των κωδικών που αφορούν την είσπραξη και 
απόδοση των κρατήσεων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
00.8231.04 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Υ.∆.Κ.Υ» και 
του Κ.Α. Εσόδων 4131.05 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» µε το ποσό των 500,00 ευρώ. 

2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων προνοιακών Επιδοµάτων 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 
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• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.12 µε τίτλο «Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 500,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.10 µε τίτλο «Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 300,00 ευρώ. 

• Μείωση του Κ.Α. Εξόδων 15.6741.06 µε τίτλο «Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 800,00 ευρώ. 

3. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων δικαστικών εξόδων και 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» µε το ποσό των 70.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ .  

4. Μετά από σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την επισκευή 
δικτύων αποχέτευσης κυλικείου Γυµνασίου Αργοστολίου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µεταβολή κατονοµασίας του Κ.Α. Εξόδων 15.7331.03 από «Επισκευή δικτύων απορροής 
οµβρύων & συνδέσεις Η/Μ κυλικείων Γυµνασίου Αργοστολίου» σε «Επισκευή δικτύων 
αποχέτευσης κυλικείου Γυµνασίου Αργοστολίου» και την µείωση πίστωσης από 17.174,00 σε 
6.944,00 ευρώ. Με την παρούσα µεταβολή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος. 

5. Προκειµένου να καταχωρηθεί το παραστατικό οφειλής µισθώµατος ακινήτου Τ.Κ. 
Μακρυωτίκων στην θέση «Ξεραύλακα», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 15.8117.07 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών» µε το ποσό των 
500,00 ευρώ. 

6. Μετά από την αριθµ. πρωτ. 31786/9-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) ποσού 80.000,00 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στο ∆ήµο 
µας απολογιστικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα 
υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την αποδοχή του ανωτέρω ποσού. 
- την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και την αναµόρφωση προϋπολογισµού του έτους 
2016 ως ο κατωτέρω πίνακας.  

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
Πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

70.6279.33 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Αργοστολίου 5.855,00 12.230,40 18.085,40 

70.6279.34 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Παλικής 19.795,00 10.895,00 30.690,00 

70.6279.35 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Λειβαθούς 9.950,00 28.539,60 38.489,60 



 1450 

70.6279.36 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 16.145,00 8.512,40 24.657,40 

70.6279.37 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Σάµης 5.260,00 2.421,80 7.681,80 

70.6279.38 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Πυλάρου 24.035,00 13.695,10 37.730,10 

70.6279.40 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Κ. 
Οµαλών 24.960,00 24.379,60 49.339,60 

70.6279.10 

Εργασίες καθαρισµού οχετών-
αποκατάστασης χώρων εναπόθεσης 
σκουπιδιών ( Πολιτική προστασία )  20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

70.6279.28 

Εργασίες αποκατάστασης της βατότητας 
του αγροτικού οδικού δικτύου από 
πληµµυρικά φαινόµενα (Πολιτική 
Προστασία) 32.029,40 -10.673,90 21.355,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  158.029,40 80.000,00 238.029,40 

 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ποσό 
Μεταβολής 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
ποσό µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

1311.02 

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών 
για το Πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών 
που προκαλούνται από θεοµηνίες στους 
ΟΤΑ της Χώρας - ΣΑΕ-055 100.000,00 80.000,00 180.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100.000,00 80.000,00 180.000,00 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 117.482,10 ευρώ.  

 
Ο συντάξας                                                                                    Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους :  πρώτη –δεύτερη και  τρίτη όσον 
αφορά   δε την έκτη παράγραφο δηλώνει ότι  την ψηφίζει την επισήµανση  ότι το ποσό αυτό είναι 
ελάχιστο για τις ανάγκες που έχουν προκύψει ,  τα υπόλοιπα τα καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας.           
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016.     

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2016. 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2016. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2016   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   313 / 2016                                                                                Α∆Α: Ω669ΩΕ5-∆ΞΨ 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  

την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2017. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη     το  4ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2017. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 5-12-2016 εισήγησή του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. 
Γεράσιµου Παυλάτου στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω : 
Εισήγηση για καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2017.  
Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, Ν. 1080/80 µε τον οποίο προσδιορίζονται 
οικοινόχρηστοι χώροι προς διάθεση και δεν απαιτείται πλέον προσδιορισµός σε ετήσια βάση. 
Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων για τον καθορισµό τελών 
κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.  
Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή …. ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό 
συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
Για το έτος 2017 προτείνεται σύµφωνα και µε την άποψη της Α/∆ηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κας Σοφίας 
Γαρµπή, η διαµόρφωση τιµών όσον αφορά τραπεζοκαθίσµατα και εµπορεύµατα, να ανέλθει στο ύψος που είχε 
διαµορφωθεί σύµφωνα µε την 60/3-4-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκτός από τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Παλικής που προτείνεται και πάλι (όπως και στο έτος 2016), µείωση 50% λόγω του ότι είναι η κατεξοχήν 
πληγείσα περιοχή εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών 26ης/1 και 3ης/2/2014, τα έργα αποκαταστάσεων της 
περιοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι επιπτώσεις του σεισµού είναι ακόµη εµφανείς στην ευρύτερη περιοχή της 
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Παλικής. Με βάση τα ανωτέρω αλλά και τις διατάξεις του Ν. 1080/80 άρθρο 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήµερα εισηγούµαστε τον καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ως εξής: 
 
Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ  
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ  
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός 
Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα 
De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ΖΩΝΗ  
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή, κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.  
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ΖΩΝΗ  
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και 
Γρηγορίου Λαµπράκη  
8,00 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00 ευρώ / τ.µ 
 
Σηµείωση: στις αναφερόµενες τιµές για τη ∆Ε Παλικής συµπεριλαµβάνεται η µείωση του 50%.  
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
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Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας 8 ευρώ / τ.µ 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 
  
 Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
 1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ/θέση 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆) ταυτιζόµενη µε την 
γραµµή της κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ)- ΕΕ, ακολουθώντας την ίδια τακτική µε την ΚΕ∆Ε δίνει για 
άλλη µια χρονιά ισχυρό κτύπηµα στις τσέπες των αυτοαπασχολουµένων και µικρών επαγγελµατιών µε 
την ψήφιση δυσβάστακτων τελών για τους κοινόχρηστους χώρους για το 2017. Με λογιστικά 
τεχνάσµατα και «κροκοδείλια δάκρυα», προσπαθεί να συγκαλύψει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της και 
την προσπάθεια της, να φορτώνει συνεχώς µε φόρους και τέλη τα λαικά στρώµατα και ταυτόχρονα να 
κλείνει τα µάτια και να «ξαλαφρώνει» το µεγάλο κεφάλαιο από τα δικά του χρέη προς τον ∆ήµο. 
Η παραπάνω τακτική της ∆ηµοτικής Αρχής δεν είναι µεµονωµένη αλλά απόλυτα συµβατή µε όσα 
επιβάλουν η ΕΕ, οι θεσµοί, τα µνηµόνια και η συγκυβέρνηση που επιδιώκει «αξιοπρέπεια» και λιτό βίο 
για τον λαό και από την άλλη αµύθητο πλούτο για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. 
Ως Λαική Συσπείρωση διεκδικούµε: 
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• Απρόσκοπτη πρόσβαση του λαού σε πλατείες, πεζοδρόµια και δρόµους. 
• Την πλήρη απαλλαγή από τα παραπάνω τέλη των αυτοαπασχολουµένων και µικρών 

επιχειρήσεων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Παλλικής, Ερίσσου, Πυλάρου και των ίδιων 
κατηγοριών επαγγελµατιών που βρίσκονται γύρω από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου και 
στην περιοχή του Λιµανιού. 

• Την Πλήρη απαλλαγή των παραπάνω κατηγοριών επαγγελµατιών που βρίσκονται στα µικρά 
χωριά όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

• Μείωση κατά 50% στις παραπάνω κατηγορίες σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες. 
• Αύξηση της φορολογίας σε µεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, και εκκλησιαστική περιουσία. 
• Επιβολή τέλους εδάφους και υπεδάφους : 

α. για κάθε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για τηλεφωνικό θάλαµο ετησίως. 
β. για κάθε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για ΚΑΦΑΟ, ΟΤΕ και µετασχηµατιστές της ∆ΕΗ ετησίως. 
γ. για κάθε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για ΑΤΜ τραπεζών ετησίως. 
δ. για κάθε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για στύλους της ∆ΕΗ –πλην αµιγώς ηλεκτροφωτισµού- και 
του ΟΤΕ. 
Ε. ανά κυβικό ετησίως για χρήση υπεδάφους για υπογειοποίηση των κοινωφελών επιχειρήσεων και 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Με αυτό το πλαίσιο ψηφίζουµε την πρόταση µας». 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Γαρµπή Σοφία και Ηλίας Κουρκουµέλης .                                                                                                                                                               
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου  :   
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων χώρων  οικ. 
έτους 2017 ,ως εξής: 

 
Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ΖΩΝΗ  
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου): 41 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ  
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός 
Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα 
De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, Πλατεία Καµπάνας, 30,50 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ΖΩΝΗ  
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή, κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.  
26 ευρώ / τ.µ 
∆΄ΖΩΝΗ  
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
Β΄ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και 
Γρηγορίου Λαµπράκη  
8,00 ευρώ / τ.µ 
Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
6,00 ευρώ / τ.µ 
 
Σηµείωση: στις αναφερόµενες τιµές για τη ∆Ε Παλικής συµπεριλαµβάνεται η µείωση του 50%.  
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
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Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,50 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 
10 ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων , λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας 8 ευρώ / τ.µ 
 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.µ 
  
 Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
 1.∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου 
Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

Ψυγείο µιας πόρτας 170 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 300 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 100 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 170 ευρώ 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες  120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 
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Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες: 120 ευρώ/θέση 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, πριν την παράδοση της άδειας 
χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  314 / 2016                                                                                        Α∆Α: ΩΤΧ4ΩΕ5-54Ζ 
ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2017 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη    το  5ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2017 
& εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  5-12-2016 
εισήγηση του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου , στην οποία  αναφέρει  τα  
παρακάτω: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν στα κοιµητήρια καθορίζεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 
παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007). 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή 
εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη 
λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 
απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την 
κάλυψη εν µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 
παρ.2 ΑΝ 582/68). 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο του δήµου. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του πρώην Υπουργείου 

Εσωτερικών 
3. Την από Ιούλιο 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
4. Την υπ. αριθ. 56/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί επιβολής 

δικαιωµάτων ∆ηµοτικών Νεκροταφείων 
5. Την υπ. αριθ. 258/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί καθορισµού 

τελών κοιµητηρίων έτους 2016 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση 
κοιµητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων, τα δε επιβαλλόµενα δικαιώµατα ή τέλη 
προορίζονται να καλύψουν µέρος ή το σύνολο της δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των 
δηµοτικών Κοιµητηρίων. 



 1457 

Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ 
τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι 
συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον 
ενταφιασµό των προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα 
(σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011).  
Τα επιβαλλόµενα σχετικά δικαιώµατα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως µε το δικαίωµα 
κατασκευής µνηµείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα 
συνδεδεµένου, ενόψει των ισχυόντων ταφικών συνηθειών και εθίµων, µε το δικαίωµα ενταφιασµού, 
χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής 
(ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους ταφής» ή 
«δικαιώµατος ταφής» συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του 
κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των χώρων του 
κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η 
καταβολή του ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου 
επί του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης νοµοθεσίας «περί 
βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών προσόδων» (άρθρο4 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδοµένου 
ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν 
το δικαίωµα κατασκευής του µνηµείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόµενων σχετικών διευκολύνσεων 
για την πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
αποκοµιδή απορριµµάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ µέρους αυτών, δικαιώµατα ταφής. 
Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του κοιµητηρίου, 
καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης των προϋπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται και οι απορρέουσες σχετικές δαπάνες (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Επίσης η  υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων 
κατασκευής ή συντήρησης των µνηµείων, µπορεί να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο κανονισµό 
του κοιµητηρίου, επί ποινή προστίµου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν 
δικαίωµα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Συµπερασµατικά και λαµβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «∆ηµοτικές 
Πρόσοδοι και άλλα θέµατα» / Ιούλιος 2014, σχετικά µε τις πρακτικές επιβολής διαφόρων 
επιβαρύνσεων στα κοιµητήρια, από το ∆ήµο επιβάλλονται καταρχήν τέλη ενταφιασµού τα οποία 
καλύπτουν (επιµεριστικά) το λειτουργικό κόστος του κοιµητηρίου για την αρχική τριετία διατήρησης του 
µνηµείου, για παράταση του χρόνου αυτού ορίζεται τέλος για κάθε έτος παράτασης και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορούν να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται µε την µορφή του µνηµείου ή των 
σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει και για του οικογενειακούς τάφους. Ο ∆ήµος όταν δεν παρέχει 
τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, επιχωµάτωση, κλπ) δεν µπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε επιβάρυνση ει 
βάρος των εργολαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών προσώπων. Για να γίνει όµως µία ταφή 
πρέπει οι συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει στο ∆ήµο το τέλος ενταφιασµού όπως αυτό ορίζεται 
κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων τελών 
καθαριότητας κλπ, καθώς εκ του νόµου οι λειτουργικές αυτές δαπάνες ενσωµατώνονται στα τέλη 
ενταφιασµού που καταβάλλονται για µία τριετία (καταρχήν). 
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, νοµίµως µπορούν 
να επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: 

α/α ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 έτη µετά 
την ταφή του τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  
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4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου) όπου λειτουργεί και ναός νοµίµως 
µπορούν να επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

8 Εξόδειος Ακολουθία 

9 Τελετή Μνηµοσύνου 

 
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
προηγείται σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται η λήψη 
απόφασης από τις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι κανονισµοί κοιµητηρίων κατά 
τόπον που προβλέπουν διαφορετικά είδη τελών δεν υπερισχύουν της νοµοθεσίας. 
 
Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµένα για τον καθορισµό των τελών, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 11 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 18 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 34 

ΣΥΝΟΛΟ 461 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 180 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 60 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 75 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 21 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 52 

ΣΥΝΟΛΟ 542 

 
 
 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2016 (έως 28/11) 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 135 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 15 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 59 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 98 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 39 

ΣΥΝΟΛΟ 404 

 
Ο αριθµός των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σχεδόν ταυτίζεται και µε τον αριθµό ταφών. Σπανίως 
τυγχάνει η ταφή να γίνεται εκτός Κεφαλλονιάς. 
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Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται και την 
έκτασή τους. Υψηλότερος αριθµό ταφών παρατηρείται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και 
αµέσως µετά στο Κοιµητήριου Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων δεν 
ακολουθεί µία αναλογική κλίµακα (νόµος της αύξουσας οριακής απόδοσης), αλλά προοδευτική. Οι 
υψηλότερες δαπάνες σηµειώνονται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου, δεν µπορεί όµως να είναι 
αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού των ταφών σε σχέση µε το κόστος και τις ταφές σε ένα µικρό 
περιφερειακό κοιµητήριο.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ – 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

∆.Ε. Αργοστολίου 4.000 

∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 3.000 

∆.Ε. Ερίσου 1.000 

∆.Ε. Λειβαθούς 4.000 

∆.Ε. Οµαλών 500 

∆.Ε. Παλικής 15.000 

∆.Ε. Πυλαρέων 1.500 

∆.Ε. Σάµης 2.500 

 
Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, υπηρεσίες 
καθαριότητας και ευπρεπισµού, έκτακτες εργασίες µικροαποκαταστάσεων. Οι εργασίες παρέχονται 
από προσωπικού του ∆ήµου (χωρίς να επαρκεί το υφιστάµενο) και ο όγκος της εργασίας ποικίλει από 
περιοχή σε περιοχή ως προς τη συχνότητα παροχής, τη διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την 
ένταση (αριθµός υπαλλήλων). 
Ο ∆ήµος δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασµούς κλπ, συνεπώς δεν επιβάλλονται για 
αυτές επιπρόσθετα τέλη, αλλά όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση, επιβαρύνουν τις 
οικογένειες που καταβάλλουν σχετικό τίµηµα στους εργολάβους. 
Λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις 
των δύο µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον 
αριθµό των ταφών κατά την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα 
µε τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΛΗΝ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 
(3ετία) 

245,00 
50,00 
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2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 
έτη µετά την ταφή του 
τελευταίου δικαιούχου κατά το 
νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-
ετία (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου 
υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνηµοσύνου 70,00 

 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του 
αντίστοιχου προβλεπόµενου τέλους. 
Για την ορθή και σύννοµη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισηµαίνεται ότι: 
Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν για τον 
οποίο έγινε η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες και 
κατιόντες του, νοµίµους, θετούς, που νοµιµοποιούνται και αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από 
τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή µητέρα του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο 
έγινε η παραχώρηση, όπως και στους αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον 
συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες 
αυτού. 
Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η 
αναγνώριση δικαιώµατος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά του 
αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και µε άλλον βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή 
αγχιστείας εφόσον υπάρχει η παραπάνω αναφερόµενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν 
δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του µε την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος όχι 
µικρότερου από το µισό αυτού που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως 
οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασµό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόµιµου δικαιούχου, 
εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός περιέρχεται στον ∆ήµο προς 
περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του µετά την πάροδο ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, 
πάντως, δεν δύναται να είναι µικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 
Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς αναφερόµενα 
µέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το 
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αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης ορισµένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί µε ρητή 
πράξη της αρµόδιας δηµοτικής αρχής, µε την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον δικαιούχο. 
Ως άδεια χρήσης πράγµατος ανήκοντος στη δηµόσια περιουσία του οικείου οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, µε 
την οποία ιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, µε περαιτέρω συνέπεια ότι ο 
χώρος, επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του 
δικαιούχου. ∆εν έχουν, συνεπώς, εφαρµογή οι σχετικοί µε την κτήση, µεταβίβαση και απώλεια των 
ιδιωτικών δικαιωµάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονοµική διαδοχή κλπ.), υπόκειται δε 
το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου στη µονοµερή και εξουσιαστική επέµβαση του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας, ως φορέα δηµόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 
Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριµένης θέσεως εντός του 
νεκροταφείου προς ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν µπορούσε να αναπληρώσει σε καµία 
περίπτωση την απαιτούµενη έγγραφη πράξη του κοινοτικού συµβουλίου για την παραχώρηση του 
τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τµ. ΣΤ).  
Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
όπου αποφασίζεται µε ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο καθορισµός των τελών.  
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ισχύει µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της, 
αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως 
κανονιστική απόφαση, τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων 
των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου και αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών ανάρτησης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: « Καταρχήν η αιτιολογική βάση που επιβάλει τέλη κοιµητηρίων σε 
όλη την Κεφαλονιά είναι οι υπηρεσίες και οι παροχές που προσφέρει ο ∆ήµος προς αυτά. Κάτι που δεν ισχύει στο 
µεγαλύτερο βαθµό ειδικά στην πλειοψηφία των κοιµητηρίων της περιφέρειας του ∆ήµου που αντιµετωπίζουν 
σηµαντικά προβλήµατα χωρητικότητας, συντήρησης και καθαριότητας. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να δηµιουργηθεί χώρος αποτέφρωσης. 
Είναι ένα φοροεισπρακτικό τέλος που εµείς ζητούµε να καταργηθεί και το καταψηφίζουµε». 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Ηλίας Κουρκουµέλης και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− άρθρο 202 Ν.3463/2006 

και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου:  
 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις 
των δύο µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον 
αριθµό των ταφών κατά την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα 
µε τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΛΗΝ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 
(3ετία) 

245,00 
50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 
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3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 
έτη µετά την ταφή του 
τελευταίου δικαιούχου κατά το 
νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-
ετία (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου 
υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνηµοσύνου 70,00 

 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου τέλους. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  315 / 2016                                                                   Α∆Α: ΩΙΠΤΩΕ5-ΜΣΛ 
 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του 
Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

   

 

 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, 
εισηγούµενη   το 6 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών 
αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2017 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. Γεράσιµο Παυλάτο    ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας 
οικονοµικών αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς του Ολοκληρωµένου Πλαίσιο ∆ράσης οικ. έτους 2017   
που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ,το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

ΣΕ  ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ. 2014)

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

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ 

ΜΕ "0"

Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες

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

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

δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων

6.634.156 6.634.156 653.342 568.686 568.686 1.790.714 653.342 713.270 580.698 1.947.309 3.738.024 568.690 513.908 441.264 1.523.861 5.261.885 429.252 471.510 471.510 1.372.271 6.634.156 0

Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόµατα (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων 2.182.029 2.182.029 0 0 434.406 434.406 0 434.406 0 434.406 868.812 434.406 0 434.406 868.812 1.737.623 0 444.406 0 444.406 2.182.029 0

Γραµµή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις. 5.938.192 5.938.192 364.010 441.812 364.010 1.169.832 364.010 493.842 364.010 1.221.862 2.391.694 597.417 427.260 597.417 1.622.095 4.013.789 934.705 494.849 494.849 1.924.403 5.938.192 0

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

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

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

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

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

έκτακτα έσοδα

8.912.300 8.912.300 105.517 107.512 540.433 753.463 681.463 884.884 752.388 2.318.734 3.072.196 1.584.648 1.163.636 772.061 3.520.345 6.592.542 811.042 740.358 768.358 2.319.758 8.912.300 0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 2.057.394 2.057.394 759.826 460.677 79.518 1.300.021 61.629 87.814 62.233 211.677 1.511.698 53.354 47.540 54.888 155.782 1.667.480 42.848 171.033 176.033 389.914 2.057.394 0

Σύνολο Γραµµής 4 10.969.694 10.969.694 865.343 568.190 619.951 2.053.484 743.092 972.698 814.621 2.530.411 4.583.894 1.638.003 1.211.176 826.949 3.676.127 8.260.022 853.890 911.391 944.391 2.709.672 10.969.694 0

Γραµµή 5
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό 

α̟αιτήσεις ΠΟΕ 
(32 - 85)  (Εκτίµηση εισ̟ράξεων) 564.072 564.072 14.703 14.103 18.651 47.457 19.824 25.105 40.999 85.928 133.385 83.697 98.132 62.985 244.815 378.199 58.110 59.574 68.189 185.873 564.072 0

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

χρηµάτων+(31)_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
3.520.358 3.520.358 242.742 254.182 300.108 797.032 282.656 272.789 326.127 881.572 1.678.604 288.785 331.798 311.311 931.893 2.610.497 323.134 293.363 293.363 909.861 3.520.358 0

Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο (5)_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 4.125.452 0

A 33.933.954 33.933.954 6.265.592 5.972.425 6.431.265 10.418.377 6.188.377 7.037.561 6.251.907 11.226.940 17.519.865 7.736.450 6.707.725 6.799.784 12.993.055 26.387.467 6.724.543 6.800.546 6.397.755 11.671.939 33.933.954 0

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

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

(̟.χ 2014) - 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 

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

Έλεγχος 

ταύτισης των 

εγγραφών στις 

στήλες 1. και 

21. (Π/Υ - 

12µηνο) Η 

Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 6.001.880 6.001.880 500.157 500.157 500.157 1.500.470 500.157 500.157 500.157 1.500.470 3.000.940 500.157 500.157 500.157 1.500.470 4.501.410 500.157 500.157 500.156 1.500.470 6.001.880 0

Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε̟ιδόµατα  2.182.029 2.182.029 0 0 434.406 434.406 0 434.406 0 434.406 868.812 434.406 0 434.406 868.812 1.737.623 0 444.406 0 444.406 2.182.029 0

Γραµµή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης 1.837.500 1.837.500 152.602 152.653 155.449 460.704 152.734 152.727 152.581 458.042 918.746 159.903 145.443 152.610 457.956 1.376.702 154.548 153.125 153.125 460.798 1.837.500 0

Γραµµή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (7)_Ε̟ενδύσεις 7.526.828 7.526.828 424.158 456.142 474.872 1.355.171 516.705 492.638 781.207 1.790.550 3.145.721 666.822 594.957 701.951 1.963.731 5.109.452 1.005.559 544.134 867.683 2.417.376 7.526.828 0

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

Υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε.
2.769.531 2.769.531 698.126 259.257 229.376 1.186.759 203.182 134.449 175.127 512.757 1.699.516 74.537 268.862 66.744 410.142 2.109.659 232.371 207.691 219.811 659.873 2.769.531 0

(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 7.370.585 7.370.585 925 421.919 1.087.315 1.510.159 685.661 516.322 466.911 1.668.894 3.179.053 476.671 817.146 1.127.068 2.420.885 5.599.938 508.199 606.224 656.224 1.770.647 7.370.585 0

(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόµατα 2.182.029 2.182.029 0 0 434.406 434.406 0 434.406 0 434.406 868.812 434.406 0 434.406 868.812 1.737.623 0 444.406 0 444.406 2.182.029 0

Σύνολο Γραµµής 6 5.188.556 5.188.556 925 421.919 652.910 1.075.754 685.661 81.916 466.911 1.234.488 2.310.241 42.266 817.146 692.663 1.552.074 3.862.315 508.199 161.818 656.224 1.326.241 5.188.556 0

Γραµµή 7 Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες 

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

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

έξοδα

4.635.555 4.635.555 148.903 238.553 292.911 680.367 436.445 325.791 341.247 1.103.483 1.783.850 470.985 518.494 588.421 1.577.900 3.361.750 540.420 415.642 317.744 1.273.805 4.635.555 0

Γραµµή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι̟ές α̟οδόσεις 3.442.038 3.442.038 240.213 301.567 327.018 868.798 272.765 289.491 245.313 807.568 1.676.366 281.612 285.763 333.988 901.364 2.577.730 296.499 283.905 283.905 864.308 3.442.038 0

Γραµµή 9 Α̟οθεµατικό (9)_Α̟οθεµατικό 350.036 350.036 350.036 0

B. 33.933.954 33.933.954 2.165.084 2.330.247 3.067.097 7.562.428 2.767.648 2.411.574 2.662.542 7.841.764 15.404.192 2.630.687 3.130.823 3.470.939 9.232.448 24.636.640 3.237.753 2.710.877 2.998.647 8.947.277 33.933.954 0

Γ. ∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ   (85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 5.112.203 0 5.112.203

∆1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 39.046.157

∆2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 39.046.157

Ε. 0 0 4.100.508 3.642.178 3.364.168 2.855.949 3.420.728 4.625.987 3.589.365 3.385.176 2.115.673 5.105.763 3.576.903 3.328.844 3.760.606 1.750.827 3.486.790 4.089.668 3.399.107 2.724.662 0

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

2013)
3.840.000

Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (̟.χ 2014) 3.750.000 3.700.000 3.650.000 3.600.000 3.580.000 3.520.000 3.480.000 3.410.000 3.370.000 3.320.000 3.260.000 3.150.000

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

τη συµ̟λήρωση του αριθµού 1 στα δι̟λανά ̟εδία

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

̟ρόστιµα, ̟ρόσοδοι α̟ό ̟εριουσία)  

Γραµµή 6

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

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

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

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

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

Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσειςΣΤ.

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

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

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν οι κ. κ. Σοφία Γαρµπή – Ηλίας Κουρκουµέλης  και Αλυσανδράτος 

Σταύρος Γεράσιµος. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

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

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)Την αριθ. πρωτ. 1733 /6-12-2016 γνώµη  του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
  4)την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
  5) το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2017 
                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει το σχέδιο του  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2017 που διαµορφώνεται ως φαίνεται στο συνηµµένο αρχείο το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την κατάρτιση του από το 
∆.Σ. 
2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    316  / 2016                                                    Α∆Α: 7ΛΚΤΩΕ5-2∆Ο 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες επισκευής σεισµοπλήκτου 
κτίσµατος το οποίο βρίσκεται στην θέση Λογγός Ληξουρίου» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π/∆τος  171/1987 . 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το 10 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Εργασίες 
επισκευής σεισµοπλήκτου κτίσµατος το οποίο βρίσκεται  στην θέση Λογγός Ληξουρίου» σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 10.6261.16  περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Εργασίες επισκευής 
σεισµοπλήκτου κτίσµατος το οποίο βρίσκεται  στην θέση Λογγός Ληξουρίου» προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 5.825,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 7.223,62 € µε Φ.Π.Α .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παρααµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
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συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι η 
εργολήπτης δηµοσίων ‘εργων πολιτικός µηχανικός κ. Τερψιχόρη Γονή που εδρεύει στα ∆αµουλιανάτα  
Ληξούριου   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ: 042947605 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την 
προσφορά του  (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), ανέρχεται στο ποσό των 5.825,50  Ευρώ (συνολική αξία 
µε ΦΠΑ  7.223,62 €).  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ότι η προτεινόµενη εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστη και η αµοιβή 
του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την 
ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι συµφωνεί µε την εκτέλεση του εν λόγω έργου διαφωνεί όµως µε 
την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος και Ηλίας Κουρκουµέλης.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την παραπάνω προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 40130/2016 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας . 
7. την   1089 /2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 10.6261.16 µε 
τίτλο : «Εργασίες επισκευής σεισµοπλήκτου κτίσµατος  το οποίο βρίσκεται  στην θέση Λογγός 
Ληξουρίου» 
 

                               ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ψηφίζει Πίστωση 8.060,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6261.16 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Εργασίες επισκευής σεισµοπλήκτου κτίσµατος το 
οποίο βρίσκεται  στην θέση Λογγός Ληξουρίου». 
 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Εργασίες επισκευής σεισµοπλήκτου κτίσµατος το οποίο βρίσκεται  
στην θέση Λογγός Ληξουρίου», όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου, στην εργολήπτη  δηµοσίων ‘έργων Πολιτικό Μηχανικό  κ. Τερψιχόρη Γονή που εδρεύει στα 
∆αµουλιανάτα    η αµοιβή της οποίας κατά την προσφορά της   (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), 
ανέρχεται στο ποσό των 5.825,50  Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ  7.223,62 €). 
 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 
40130/2016  Τεχνικής Έκθεσης. 
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δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     317  / 2016                                                                Α∆Α: ΩΗ7ΗΩΕ5-ΧΙ5 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη το 11ο  θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια φανερού, 
δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» αναφέρει τα παρακάτω : ο 
∆ήµος µας σύµφωνα µε την 359/2016 και όπως τροποποιήθηκε µε την 378/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τα όσα ορίζονται στο Π∆ 270/81, θα προχωρήσει σε µίσθωση ακινήτου 
µε δηµοπρασία  προκειµένου να στεγαστεί  το  Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο . 

Τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 παρ.1 Π∆ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι  αναλυτικά έχουν ως εξής:   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης  ακινήτου 

 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010, 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013, 
-  Την µε αριθ. 359/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. 378/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη 
στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, γραφείο 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 
και του Π.∆. 270/81. Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
- Να βρίσκεται εντός της πόλης του Αργοστολίου, να είναι ισόγειο και το εµβαδόν του να είναι κατ΄ 
ελάχιστον 80 τ.µ. στεγασµένου χώρου (εκ των οποίων οι κύριοι χώροι θα είναι τουλάχιστον 60 τ.µ.) µε 
δυνατότητα απόκλισης προς τα άνω της τάξης του 30%.  
- Να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
- Να πληροί όλες- τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού, µέσων 
σκίασης, θέρµανσης, ψύξης/κλιµατισµού σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Να έχει πρόσβαση 
σε υλικοτεχνική υποδοµή (∆.Ε.Η., τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο). 
 

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση προσφεροµένων 
ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
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Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει 
µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί 
ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να 
παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο ή σε 
περίπτωση που διακοπεί το εν λόγω Πρόγραµµα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της 
σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη δηµοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή 
στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες 
πριν τη λύση της σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από την ∆ηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την λήξη της 
µίσθωσης. 
Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως 
αυτή θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε τριµηνίας, µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία 
εγγύηση στον εκµισθωτή για την καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της 
σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. 
Ακίνητα µε κατασκευαστικές ελλείψεις αποκλείονται από το διαγωνισµό ακόµα και αν οι ιδιοκτήτες 
δηλώσουν επισήµως και δεσµευθούν µε οποιοδήποτε τρόπο ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες 
κατασκευές- διαρρυθµίσει ή επισκευές στο προσφερόµενο ακίνητο.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, 
στο οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρείας δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να 
προσκοµίσει συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της 
ενδιαφερόµενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός δέκα ηµερών από 
τη δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του 
∆ηµοτικού καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, µε ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος 
παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, 
από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης 
προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και 
υποβολή φακέλων προσφοράς. 
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• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των 
προϋποθέσεων της διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη 
αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση, που 
ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να 
προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο 
τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της 
παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από 
την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, 
νοµέας ή κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από 
την παρούσα µίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριµένη µισθωτική δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος 
ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκµισθωτής και το µίσθωµα καταβάλλεται 
στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  

Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 
Οποιαδήποτε προσθήκη διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή 
συµφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε 
εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά του και να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε 
ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον 
εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση 
ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία 
µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε 
στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην 
επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της 
αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – 
µειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου 
Καταλληλότητας ακινήτων. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω 
ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη 
διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό 
ή επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της 
σύµβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
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Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, αναφεροµένης 
στους όρους της πρώτης και διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους αυτής.  

∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει 
συνταχθεί ως Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για 
εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου και αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου του 
οικείου κτηµατολογικού γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες 
των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν 
υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους 
συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή 
της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης του µειοδότη να υπογράψει το 
συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του ∆ήµου και 
εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από 
την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα. Στην 
περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, 
παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών 
υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει 
τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, 
κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 
Εκτιµητική Επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας 
του φακέλου βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να 
ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί 
δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της Επιτροπής που µπορεί κατά την κρίση της να 
ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των υστέρων. Φάκελοι 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι 
γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – 
αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
προκειµένου να παρίσταται. 
 • Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση 
καταλληλότητας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των 
προσφορών. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις 
απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου 
χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του 
φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην 
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έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο ∆ήµαρχο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους 
και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης 
αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η 
διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της 
∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, 
µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν 
αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο 
µίσθωµα) για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα 
υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται 
και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο 
σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε 
συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης 
επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως στον επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που 
θα αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης  και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 
υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                  
                                                            Αργοστόλι   ___/___/_____ 
                                                                   Ο ∆ήµαρχος    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος διευκρινίζει  ότι η περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες 
τοπικές εφηµερίδες. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Γαρµπή Σοφία  -
Γκισγκίνης Νικόλαος και Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013 
- Τις  αριθ. 359/2016 και 378/2016 αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
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                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω  όρους για την  διενέργεια φανερού, δηµόσιου, 

µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. 

      2. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
               Α΄ Στάδιο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση 
προσφεροµένων   ακινήτων. 
                Β΄ Στάδιο : ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 

 3.   Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός δέκα 
ηµερών από τη  δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

       4. H περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
   Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα 
αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 

 
    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                  
   Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
  
 
 

 


