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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                

 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

 της 5 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  17 η  Φεβρουαρίου 
2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   17   η   Φεβρουαρίου  του έτους 2017 , ηµέρα   Παρασκευή         και ώρα 12: 00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  4137/13 -02 -2017  έγγραφη πρόσκληση του 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                                                                                      Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                   
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                             
 5.   Ανουσάκης Νικόλαος  (ΑΠΩΝ από την 31 έως και την 38/2017 αποφάσεις)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    27 / 2017                                                                                      Α∆Α: 6ΨΒ7ΩΕ5-0Ι3 
 ΘΕΜΑ :  «Ορισµός ∆ικηγόρου – Συµπλήρωση της υπ αρίθ. 338/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.»   
                                                                        
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει εκτός ηµερήσιας διάταξης προς 
 συζήτηση ως κατεπείγον λόγω ηµεροµηνίας   το θέµα : «Ορισµός ∆ικηγόρου – Συµπλήρωση της υπ αρίθ. 338/2015 
 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για την συζήτηση του ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . Αφού τα Μέλη της Επιτροπής : Γαρµπή Σοφία –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης  
Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος 
 η  Πρόεδρος  εισηγούµενη   το   θέµα   θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 4370/15-02-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
  
              Με την µε αριθ. 338/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος µας για τους λόγους 
που αναφέρονται σε αυτή χορήγησε εντολή-εξουσιοδότηση στο δικηγόρο Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη 
Μπουρµπούλη να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 
232/2013 έφεσης της εταιρίας Cosmote  κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως οιονεί καθολικού διαδόχου 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου. 
              Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας το από 31-1-2017 (αρ. κατ. 10/2017) 
δικόγραφο πρόσθετων λόγων έφεσης της ως άνω εταιρίας, το οποίο εκδικάζεται µαζί µε το κύριο 
δικόγραφο της έφεσης στις 9 Μαρτίου 2017 ενώπιον του Εφετείου Πατρών. 
              Ενόψει των ανωτέρω και για τους λόγους που αναφέρονται στην µε αριθ. 338/2015 ως άνω 
σχετική απόφαση παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή προς συµπλήρωση αυτής να ορίσει το 
δικηγόρο Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Εφετείου 
Πατρών κατά τη δικάσιµο της 9 Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο 
εκπροσωπώντας το ∆ήµο µας τόσο κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 232/2013 έφεσης της εταιρίας 
Cosmote όσο και κατά τη συζήτηση του υπ’ αριθ. κατ. 10/2017 δικογράφου πρόσθετων λόγων έφεσης 
κατά της υπ’ αριθ. 8/2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.     
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – Κουρκουµέλης 
Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Συµπληρώνει την 338/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 9 Μαρτίου 2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο 
εκπροσωπώντας το ∆ήµο µας τόσο κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 232/2013 έφεσης της εταιρίας 
Cosmote όσο και κατά τη συζήτηση του υπ’ αριθ. κατ. 10/2017 δικογράφου πρόσθετων λόγων έφεσης 
κατά της υπ’ αριθ. 8/2006 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.     
2.Η αµοιβή του ως άνω δικηγόρου θα καθοριστεί µε σχετική απόφαση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    28 / 2017  
 ΘΕΜΑ :  «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης.»                                                                               
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει εκτός ηµερήσιας διάταξης προς 
 συζήτηση ως κατεπείγον    το θέµα : «Μη άσκηση ένδικου µέσου έφεσης.» και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής  
να ψηφίσουν για την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . Αφού τα Μέλη της Επιτροπής : 
 Γαρµπή Σοφία –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος και  
Ανουσάκης Νικόλαος ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος 
 η  Πρόεδρος  εισηγούµενη   το θέµα   θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 4281/14-02-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

            Στις 30-12-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 13-12-2013 (αρ. κατ. 15128/2013) αγωγή 
της εταιρίας µε την επωνυµία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σία Ε.Ε.» απευθυνόµενη στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών. Με την ως άνω αγωγή η εταιρία ζητούσε να της καταβληθεί ποσό 7.488,16 ευρώ 
για έντυπες δηµοσιεύσεις πρώην ∆ήµων στις στήλες της οικονοµικής εφηµερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», που αφορούσαν τις χρονικές περιόδους από το έτος 2003 έως το 2012.  
            Η εν λόγω υπόθεση συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και εκδόθηκε η µε αριθ. 2277/2016 
οριστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την ένσταση του ∆ήµου µας περί παραγραφής των 
απαιτήσεων για ποσό 5.251,26 ευρώ που αφορά τα έτη από 2003 έως και 2007 καθώς επίσης και την 
ένσταση µερικής εξόφλησης για ποσό 1.304,33 ευρώ. Τελικά υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλλει στην 
ενάγουσα το συνολικό ποσό των 1.173,57 ευρώ µε το νόµιµο τόκο 6%, κηρύσσοντας την απόφαση 
προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσό.  
            Κατά της παραπάνω απόφασης και για το µέρος που η αγωγή έγινε δεκτή δηλαδή για 1.173,57 
ευρώ ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Επισηµαίνεται ότι µε την εκδοθείσα απόφαση το αιτούµενο στην αγωγή ποσό περιορίστηκε σηµαντικά 
ενώ δεδοµένου ότι για την κατάθεση της έφεσης και τη συζήτηση αυτής απαιτείται είτε η µετάβαση της 
επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου  στο Πρωτοδικείο Αθηνών είτε ο ορισµός δικηγόρου 
Αθηνών σε περίπτωση κωλύµατος της έµµισθης δικηγόρου, η άσκηση της έφεσης διαφαίνεται 
οικονοµικά ασύµφορη για το ∆ήµο. Επιπλέον δεν υφίστανται νοµικοί λόγοι που να δικαιολογούν την 
άσκηση έφεσης καθώς οι βασικές ενστάσεις του ∆ήµου µας, ήτοι η ένσταση παραγραφής και µερικής 
εξόφλησης, έχουν ήδη γίνει δεκτοί µε την πρωτόδικη απόφαση.  
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, 
η ανυπαρξία της οποίας  συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  
             Ενόψει των ανωτέρω έχω τη γνώµη ότι επειδή αφενός δεν υπάρχουν νοµικοί και ουσιαστικοί 
λόγοι για την άσκηση της έφεσης και αφετέρου η άσκηση αυτής οικονοµικά δεν είναι συµφέρουσα για 
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το ∆ήµο δεν πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα για την άσκηση έφεσης αφού σε κάθε περίπτωση και 
άσχετα από την άσκηση αυτής ο ∆ήµος µας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει άµεσα το επιδικασθέν 
ποσό των 1.173,57 ευρώ το οποίο αναγνωρίσθηκε ως προσωρινά εκτελεστό.  
            Παρακαλείται η Οικονοµική να αποφασίσει σχετικά.  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – Κουρκουµέλης 
Ηλίας - Σοφία Γαρµπή .   
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 για την συζήτηση κατεπειγόντων θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης σε προγραµµατισµένη συνεδρίαση  η απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των Μελών  και στο παρόν θέµα δεν εξασφαλίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία , δεν ελήφθη  
καµία απόφαση.  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    29 / 2017                                                                               Α∆Α: 7ΓΜΛΩΕ5-Φ5Τ 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ηµοπρασιών για την « Εκµίσθωση  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 ,  και  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ηµοπρασιών  για την « Εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του 
Κέντρου Συµβουλευτικής   Υποστήριξης  Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο».έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 
πρωτ. 4525/16-02-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής  ∆ηµοπρασιών που έχει ως εξής: 
                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4525 
Στο Αργοστόλι  σήµερα την   16ην Φεβρουαρίου του  έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα   11.00  π.µ. συνήλθε 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.  36/2017  απόφαση ∆ηµάρχου σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.  14/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να 
διενεργήσει  δηµοπρασία εκµίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο, όπως ορίζεται στην αρ. 42596/2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η 
οποία δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Αλέξανδρος Παρίσης (Πρόεδρος)                                
2)    Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος)                              
3)    Γεώργιος Κατσιβέλης (Αν. Μέλος) 
4)    Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 
Με την αριθµ. 36/2017 απόφαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς κάλεσε τους κ.κ. 
Κοκκόση Χαράλαµπο του Χαρίλαου και Σπυράτου Αναστασία του Ιωάννου όπως καταθέσουν την προσφορά τους 
µε ανώτατη τιµή εκκίνησης τα 500 ευρώ µηνιαίως, ενώπιον της επιτροπής ∆ηµοπρασιών. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:  
 
         Εκµίσθωση  ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής   
         Υποστήριξης  Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο. 
         Τιµή εκκίνησης   500,00 €. 

Α.Α         Ονοµατεπώνυµο µειοδότη                Προσφορά                           

  
1.  

Κοκκόσης Χαράλαµπος 
Σπυράτου Αναστασία 

 
               495 € 
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Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  µειοδότες  ανακηρύχθηκαν οι κ.κ. Κοκκόσης Χαράλαµπος  και Σπυράτου Αναστασία 

οι οποίοι προσέφεραν το ποσό των 495 €.               

Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή και οι µειοδότες. 

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                         ΟΙ ΜΕΙΟ∆ΟΤΕΣ                           
         Ο  Πρόεδρος                                                     
         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                        
           
         Τα   µέλη 
       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                        Ακριβές αντίγραφο 
                                                          Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ 
                                                  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Η Πρόεδρος προτείνει  α) την Έγκριση  του  παραπάνω 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών  εκµίσθωσης  ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής   
Υποστήριξης  Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο. 
2. Τη Ανακήρυξη ως  µειοδότες  του εν λόγω διαγωνισµού τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου   κ.κ. Κοκκόση 
Χαράλαµπο  και Σπυράτου Αναστασία οι οποίοι προσέφεραν στον  ∆ήµο για εκµίσθωση το ακίνητο τους µε 
µηνιαίο  µίσθωµα  που ανέρχεται  στο  ποσό  των 495,00  € . 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
το µε αριθ. πρωτ. 1292 / 30-12-2016    Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Ακινήτων 
την 36/2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί κοινοποίησης της Έκθεσης Εκτίµησης του ακινήτου και πρόσκληση για 
την διενέργεια Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
το µε αρίθ. πρωτ. 4525/16-02-2017 της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών . 
 
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  µε αρίθ. πρωτ. 4525/16-02-2017 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών  εκµίσθωσης  ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συµβουλευτικής   Υποστήριξης  Γυναικών 
Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο. 
2. Ανακηρύσσει µειοδότες  για την εκµίσθωση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  ακινήτου προκειµένου να  στεγαστεί  
το Κέντρο Συµβουλευτικής   Υποστήριξης  Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο , τους  κ.κ. Κοκκόση 
Χαράλαµπο  και Σπυράτου Αναστασία συνιδιοκτητών του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Χαροκόπου 46 
(πάνω από την Κεντρική Πλατεία) στο Αργοστόλι, µε µηνιαίο µίσθωµα που ανέρχεται στο ποσό   των 495,00 € 
(τετρακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ) .          

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   30  / 2017                                                                   Α∆Α: 6ΛΦΖΩΕ5-9Γ0 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση 
και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2017» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                          
Έγκριση 2ου Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-02-2017 διαβιβαστικό του Αναπληρωτή Προέδρου της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε 
αρίθµ. πρωτ, 4081/13-02-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αργοστόλι: 13.02.2017 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                       Aριθ.Πρωτ.: 4081 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2017» 
Σήµερα 13/02/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 277/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 3954/2017 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από 
τους: 
1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Αναπληρωµατικό 
Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αναπληρωτής 
Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 3905/10-
02-2017, Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «SINGULAR 
LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» για το διαγωνισµό για την 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατο ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2017» , και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)και 
αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1199/44089/28-12-
2016 διακήρυξης και αναλυτικά: 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα 
από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι 
ενήµερη ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης,  
(4) Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Αθηνών, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 
και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι της επίδοσης της σχετικής 
ειδοποίησης 

  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1199/44089/28-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ.  1/2016 Μελέτη του Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
γ)την αριθ. 416/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  
αριθ. 1/2016 Μελέτη του Τµήµατος Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆/νσης 
Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  
δ)την αριθ. 44094/28-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
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 ε)την αριθ. 330/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
 στ)την αριθ. 12/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε 
στο σύνολό του το το µε αρίθµ.πρωτ. 811/12-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
την υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς και αφετέρου κηρύχθηκε ως προσωρινός 
ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία η εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από το ∆ήµο Κεφαλονιάς την 
εύρυθµη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ. 1/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία 
«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)» του διαγωνισµού για την 
«Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2017»για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, ήταν πλήρη και σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στη 
1199/44089/28-12-2016 διακήρυξη 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως οριστικό ανάδοχο για την υπηρεσία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , την εταιρεία µε την επωνυµία 
«SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος :SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ_________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_____________ 
 
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 υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την ανακήρυξη ως   οριστικού   
ανάδοχου την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 400,64€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 46.101,17€,  
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας – 
Ανουσάκης Νικόλαος -Σοφία Γαρµπή και Νικόλαος Γκισγκίνης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   416 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 330 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  811/12-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) την 12/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  έγκρισης του 1ου Πρακτικού . 
5) το µε αρίθµ. πρωτ.  4081/13-02-2017 2ο Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 4081/13-02-2017 2ο Πρακτικό   της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για 
την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 µε ενδεικτική προϋπολογισθείσα συνολική 
δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών  στο ποσό των 37.554,80 € πλέον Φ.Π.Α. 9.013,16 € 
ευρώ, δηλαδή 46.597,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Ανακηρύσσει  ως οριστικό     ανάδοχο για την εργασία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017 την εταιρεία µε την επωνυµία «SINGULAR LOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(∆ιακριτικός τίτλος 
:SINGULAR LOGIC Α.Ε.)»  η οποία προσέφερε   έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης, ήτοι 400,64€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 46.101,17€. 

3.     Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   31  / 2017                                                              Α∆Α: ΨΠΡ0ΩΕ5-Τ∆Θ   

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2017.   

 

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

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

121 09/02/2017 201.603,32 

Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις 
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 00.8211 0,00 

122 09/02/2017 348.411,24 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 00.8221 0,00 

123 09/02/2017 100.000,00 

Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων 
Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµ.Συµβουλίων και 
λοιπών συλλογικών οργάνων 00.8222 0,00 

124 09/02/2017 116.715,79 

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 
ελ. Επαγγελµατιών κλπ 00.8223.01 0,00 

125 09/02/2017 793.141,03 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Ι.Κ.Α. 00.8231.01 0,00 

126 09/02/2017 166.950,90 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.∆.Υ 00.8231.02 0,00 

127 09/02/2017 51.602,02 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Π.∆.Υ. 00.8231.03 0,00 

128 09/02/2017 178.718,71 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 00.8231.05 0,00 

129 09/02/2017 28.271,34 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Κ.Σ.Κ.Υ 00.8231.06 0,00 

130 09/02/2017 5.817,44 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ 
ΝΟΜΙΚΩΝ 00.8231.07 0,00 

131 09/02/2017 18.819,90 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Μ.Τ.Π.Υ. 00.8231.08 0,00 

132 09/02/2017 80.090,20 Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης 00.8231.09 0,00 

133 09/02/2017 23.807,43 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.∆. 00.8231.10 0,00 

134 09/02/2017 7.635,12 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία -ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.∆./ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55 00.8231.11 0,00 

135 09/02/2017 14.992,76 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Ε.Α.∆.Υ. 3% Μηχανικών 00.8231.15 0,00 

136 09/02/2017 28.755,94 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 00.8231.16 0,00 

137 09/02/2017 37.560,08 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Υ∆ΚΥ - ΟΠΑ∆ 00.8231.18 0,00 

138 09/02/2017 17.040,79 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Π.∆.Υ. 00.8231.19 0,00 

139 09/02/2017 32.900,63 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Π.∆.Κ.Υ. 00.8231.19 0,00 

140 09/02/2017 2.000,00 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Ειδική πρόσθετη εισφορά 00.8231.21 0,00 

141 09/02/2017 399.790,48 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - Τ.Υ∆ΚΥ - ΕΟΠΥΥ 00.8231.23 0,00 

142 09/02/2017 23.446,63 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - ΕΟΠΥΥ 00.8231.24 0,00 

143 09/02/2017 1.000,00 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία - ΓΕΩΤΕΕ 00.8231.25 0,00 

144 09/02/2017 160.000,00 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ταµεία-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 00.8231.38 0,00 
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145 09/02/2017 65.428,72 

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων του ΤΠ∆ 00.8241.00 0,00 

146 09/02/2017 23.489,08 

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 
δανείων του Ταχ. Ταµιευτηρίου 00.8241.01 0,00 

147 09/02/2017 8.366,21 

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες 
κ.λ.π.) 00.8241.02 0,00 

148 09/02/2017 10.000,00 

Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση 
της ∆ΟΥ 00.8241.03 0,00 

149 09/02/2017 28.000,00 

Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων -ΑΠΌ∆ΟΣΗ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 00.8242.00 0,00 

150 09/02/2017 10.000,00 Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου 00.8242.06 0,00 

151 10/02/2017 1.880,67 

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, βάσει του 
αριθ. 42548/15-12-2016 εγγράφου του 
Τµήµατος Τ.Π.Ε. & ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 10.6266.01 1.119,33 

152 10/02/2017 1.129,64 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 20.6662.01 7,76 

154 13/02/2017 46.644,00 

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Πυλαρέων 
[ΠΛΗΩΜΗ 2ης & 3ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 444/2016 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ] 30.7413.27 0,00 

155 13/2/2017 607,60 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ βάσει των αριθμ. 

40/655/1142/01-12-2016 & 

40670/1145/01-12-2016 & 39031/1112/17-

11-2016 & 39027/1111/17-11-2016 

αντιστοίχως 10.6462 2.730,18 

157 15/2/2017 341,00 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 4000/13-02-2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  10.6462 2.389,18 

 
 
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  : 
από την 121 έως και την 150 –τις 155 & 157/2017 . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή   . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

7) την 23/9-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της αναγκαιότητας των 

αιτηµάτων των παραπάνω δαπανών.  

                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

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

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   32  / 2017                                                                   Α∆Α: 61ΜΑΩΕ5-ΡΓΕ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στoν   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  
αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

16 10/02/2017 1.984,00 Αντικεραυνική προστασία σχολικών µονάδων 

17 15/02/2017 930,00 

Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού συµµόρφωσης των 
εγκαταστάσεων σε δύο (2) παιδικές χαρές και σε ένα δηµοτικό 
σχολείο, µε τα Πρότυπα ασφαλείας από ∆ιαπιστευµένο Φορέα 
ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 της ΥΑ 28492/ΦΕΚ 
931/Β/2009. 

    

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   33   / 2017                                                                               Α∆Α: Ω8Κ3ΩΕ5-3ΗΑ 

ΘΕΜΑ : Σύσταση  Πάγιας Προκαταβολής  υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2017. 

 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης     δίνει τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Γραφείου Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το  6o θέµα   ηµερήσιας διάταξης « Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  
υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2017»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
4376/15-02-2017 εισήγησή του η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 
 Ζητείται η έγκριση της σύστασης Πάγιας Προκαταβολής στους  παρακάτω  υπαλλήλους του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδαπανών όπως παρακάτω: 
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                 Αργοστόλι:15/02/2017 
                 Αριθ.Πρωτ.: 4376 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ) µε 
απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος του προϋπολογισµού , για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.  
    Το ένταλµα της παγίας προκαταβολής εκδίδεται στο όνοµα µονίµου Υπαλλήλου του ∆ήµου   
    Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  το ποσό της παγίας προκαταβολής είναι € 6.000,00 ( έξι χιλιάδες ) – ∆ήµος µε 
κατοίκους πάνω από 30.000 
  Ο Υπάλληλος του ∆ήµου στο όνοµα   του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα της παγίας προκαταβολής θα 
διενεργεί πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
   Τα  δικαιολογητικά πληρωµών κατατίθενται στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία µετά τον έλεγχο 
αυτών και την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος 
του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη.  
   Τα χρηµατικά  εντάλµατα  εκδίδονται  στο όνοµα των δικαιούχων και σηµειώνεται σε αυτά ότι η [πληρωµή 
έγινε  από την παγία προκαταβολή.  
   Για προµήθειες , εργασίες και µεταφορές που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή και η αξία τους είναι 
µέχρι 400,00 ( τετρακόσια )  € , δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπονται από την 
εκάστοτε ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία  ούτε απαιτείται η σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.  
 
 Οι Υπάλληλοι που προτείνονται για την χορήγηση παγίας προκαταβολής για το έτος 2017  είναι οι παρακάτω: 
  

 
ΠΟΣΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ.Α. 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / Παγουλάτος Κων/νος ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / Ποδάρα Αναστασία ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 00.8251 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 00.8251 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 00.8251 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / Βαλλιανάτος Σπυρίδων ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 00.8251 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού Αικατερίνη ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 00.8251 

    

800,00  Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / ∆ηµητράτος ∆ιονύσιος  Γρ. Κίνησης 00.8251 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου  -Μπαράκου Ουρανία  ∆/νση 
Καθαριότητας  

00.8251 

 
       Οι  πληρωµές  από τους Υπαλλήλους Παγουλάτο Κωνσταντίνο, ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου, ∆ρακονταειδή 
Σοφία , ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής, Σιµωτά Σπυρίδωνα , ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων, Τζάκη Μαρίκα , ∆ηµοτική 
Ενότητα Οµαλών ,  Μινέτο Αναστάσιο,  ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς , Βαλλιανάτο Σπυρίδωνα, ∆ηµοτική Ενότητα 
Πυλάρου και Αυγερινού Αικατερίνη, ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης ,  θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων:  

 

 
Κ.Α  

Αιτιολογία 

00.6116 Αµοιβές   δικαστικών επιµελητών  

00.6111 Aµοιβές νοµικών , συµβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 
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00.6221.00 Ταχυδροµικά τέλη  

00.6222 Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά  τέλη  

00.6223 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  

00.6224.01 Μεταφορές- ταχυµεταφορές 

00.6495.05 Προµήθεια παραβόλων- χαρτοσήµων  

  

10.6611 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων κ.λ.π. 

10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου  

10.6613.02 Προµήθεια µελανιών κ.λ.π  

10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

10.6615 Εκτυπώσεις , εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις 

10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων  

10.7133 Προµήθεια επίπλων , σκευών και λοιπός εξοπλισµός  

10.6261.06 Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 

10.6261.07 Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων  θέρµανσης και κλιµατισµού 
∆ηµαρχείου και λοιπών κτιρίων 

10.6261.00 Εργασίες συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  

10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων , σκευών και λοιπού εξοπλισµού  

 
     Οι  πληρωµές  από τον  Υπάλληλο  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο ,  θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων 

 
Κ.Α  

Αιτιολογία 

20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 

20.6264 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 
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20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λ.π. )  

20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων – φορτηγών 

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

20.6682.04 Προµήθεια εξοπλισµού  αυτοκινήτων ( φαρµακεία – τρίγωνα κ.λ.π. )  

  

      
 
 
 
 
 
 Οι  πληρωµές  από την Υπάλληλο Μπαράκου Ουρανία ,  θα γίνονται από τους παρακάτω Κ.Α Εξόδων 

 
Κ.Α  

Αιτιολογία 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού 

20.6662.01 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας  

20.6699 Λοιπές προµήθειες ( υλικά – Εργαλεία ) 

35.6699 Λοιπές προµήθειες ( υλικά εργαλεία )  

 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

Ο Υπάλληλος 

                                                                                                                            Παγώνης Διονύσιος 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή οι προµήθειες και οι εργασίες που θα 
πληρωθούν από την Πάγια Προκαταβολή θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρο 
διαγωνισµό και επειδή υποκρύπτονται απευθείας αναθέσεις µε εντολές των 
Α/∆ηµάρχων,  ψηφίζει µόνο τις Πάγιες όσον αφορά τις δαπάνες για τηλεφωνικά τέλη 
µεταφορές –παράβολα -χαρτόσηµα –τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Ηλίας Κουρκουµέλης –Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος  
και  αφού έλαβε υπόψη : 

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

• την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 

• τη σχετική πίστωση  90.000,00 € στον Κ.Α. 00.8251 του Προϋπολογισµού οικον. έτους 2017  

• τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

                 Την  156 /2017 ανάληψη υποχρέωσης . 
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                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει την  σύσταση  πάγιας προκαταβολής συνολικού ποσού 6.000,00 €   από τον 
Κ.Α 00.8251 µε τίτλο «Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» και για  το οικονοµικό έτος 2017 µε διαχειριστές 
υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους :  
 

 
ΠΟΣΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

750,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / Παγουλάτος Κων/νος 

650,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Παλλικής / ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων / ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε.Ερίσου / Ποδάρα Αναστασία 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Οµαλών / Τζάκη Μαρίκα 

350,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Λειβαθούς / Μινέτος Αναστάσιος 

400,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Πυλάρου  / Βαλλιανάτος Σπυρίδων 

800,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Σάµης / Αυγερινού Αικατερίνη 

  

800,00  Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου / ∆ηµητράτος ∆ιονύσιος  

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου  -Μπαράκου Ουρανία  

  

 
µε την υποχρέωση να διατεθούν σύµφωνα µε άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 
και κατά την λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσουν τα παραπάνω ποσά στο ∆ηµοτικό 
Ταµείο και τα διπλότυπα είσπραξης να διαβιβαστούν στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της 
ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  34 / 2017                                                                      Α∆Α: 7ΤΟ5ΩΕ5-Ζ0Τ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και 

µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, 
πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2017 µε τη διαδικασία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος  εισηγούµενος  
το 11 ο θέµα  & 12ο θέµατα της  ηµερήσιας διάταξης  : «Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών 
(εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, 
κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2017 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.»έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.2328/26-01-2017 

εισήγησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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a.  
 

b.             
 

c. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 Αργοστόλι, 26-1-2017  
 
Αριθ. Πρωτ.: 2328 
 

 ΠΡΟΣ: 
 ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οικονοµική Επιτροπή  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28 100 
Ε. Λουκέρη 
2671362660 
2671362660 
loukeri@kefallonia.gov.gr 

1. 
2. 
3. 
4. 

Γραφείο ∆ηµάρχου 
Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
Γραφείο Γενικής Γραµµατέας 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για 
την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2017 µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΣΧΕΤ: 1. 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 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ, 61 παρ. 2 και 120 παρ.3 του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 72  παρ. 1δ και 75 του Ν.3852/2010 

5. Το αριθ. πρωτ. 8184/24-11-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων»  

6. Το αριθ. πρωτ. 2450/9-4-2014 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων». 

7. Το αριθ. πρωτ.  3515/28-06-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «3η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών»  

8. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β΄/2003) 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» 
 

Σύµφωνα µε τα σχετικά (5), (6) και (7) η υποχρέωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει την ευθύνη διάθεσης πόρων 
για την εκπλήρωση του έργου του σύµφωνα µε το σχεδιασµό του για την εφαρµογή του συστήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
δεν αποκλείει τη συνεργασία του µε άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πόρους που δύναται να διαθέσουν για 
το σκοπό αυτό. 

Η διαδικασία διάθεσης των πόρων αυτών πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να καθορίζεται σαφώς µέσω 
συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς του δηµοσίου ή µέσω συµβάσεων ή συµφωνιών όταν 
πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τοµέα.  

Νοείται ότι τα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας/συµφωνίες/συµβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασµό του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

Συνεπώς ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς οφείλει να καταρτίσει συµβάσεις µε ιδιωτικούς φορείς, για την εξασφάλιση επιπλέον 
πόρων προς ενίσχυση του έργου του. Οι συµβάσεις αυτές σύµφωνα µε τα σχετικά (1) και (2) έχουν το χαρακτήρα της εκ 
µέρους του ∆ήµου πρότασης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και 
αποδοχής εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, η δε σύναψη της σχετικής σύµβασης συντελείται ως εξαρτώµενη εκ γεγονότος 
µέλλοντος και αβέβαιου, ευθύς όταν συµβεί το γεγονός σύµφωνα µε  

i. το αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµ/κών 
∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονοµικών-Πληρωµή δαπανών Πολιτικής Προστασίας 

ii. το αριθ. πρωτ. 48852/2014/19-5-2015 – ορθή επανάληψη 5-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών της Τοπ. 
Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  
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iii. το αριθ. πρωτ. 2/1585/0026/27-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµ/κών 
∆ιατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υουργείο Οικονοµικών. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1δ του σχετικού (9), ο ∆ήµαρχος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση και 
το συντονισµό δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του ∆ήµου. Ειδικότερα, επειδή τα µέσα και το προσωπικό του 
∆ήµου ενδέχεται να µην επαρκούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (λόγω της έντασης ή της έκτασης της 
καταστροφής κλπ), θα πρέπει να καταρτιστεί ένα µητρώο µε ιδιωτικούς φορείς που θα µπορούν να συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, µε δικά τους µέσα και 
προσωπικό, όταν αυτό απαιτηθεί και ζητηθεί από το ∆ήµο. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικών 
µηχανηµάτων όπως εκσκαφέων, φορτωτών, βυτιοφόρων ύδατος, φορτηγών, κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω κατάλογο. 

Για την κατάρτιση του εν λόγω µητρώου, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 
παροχή των ανωτέρω συγκεκριµένων υπηρεσιών, όπως εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το σχετικό (4). 
Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει, µε την ίδια απόφαση, να καθορίσει την ανώτατη µοναδιαία τιµή µίσθωσης για το 
κάθε είδος του ιδιωτικού  οχήµατος ή  µηχανήµατος, που θα χρησιµοποιηθεί.  

Με την αριθ. 68/2013 (Α∆Α: ΒΕΖΚΩΕ5-Τ38) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει εγκριθεί ο Κατάλογος 
Μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανηµάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφικών φαινοµένων από 
σεισµούς, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, πληµµύρες, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ο οποίος έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα. 

Μετά από έρευνα των τιµών που επικρατούν στην αγορά, η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω ανώτατες µοναδιαίες 
τιµές για την µίσθωση των ιδιωτικών µηχανηµάτων και οχηµάτων, που θα απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων 
αναγκών: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 50 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 60 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 50 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 60 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 50 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 60 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 
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19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 60 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 40 

26 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

28 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 60 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 

30 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

32 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

34 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

35 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 
16HP 

ώρα 35 

36 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον των 
16HP 

ώρα 40 

37 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

38 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-
αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

39 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 

40 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 35 

41 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 25 

42 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 

43 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

44 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

45 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 

46 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

47 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 τεµ /15 ήµερες 120 

48 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 
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49 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 15 

50 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον 
των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

51 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 10 

52 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

54 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 
kVA 

ηµέρα 40 

55 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 150,00 
kVA 

ηµέρα 50 

56 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

57 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 
300 επιβατών 

ώρα 500 

 

Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται η αµοιβή του χειριστή ή οδηγού για το συνολικό χρόνο απασχόλησής του 
(ηµέρα- νύκτα, Κυριακές, αργίες, κλπ.), καθώς και όλα τα έξοδα του χρησιµοποιουµένου µέσου (µηχάνηµα, αυτοκίνητο, 
βυτιοφόρο, κλπ.), όπως φθορές, βλάβες, συντήρηση, επισκευές, καύσιµα, λιπαντικά, κλπ. και δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α, 
για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το Νόµο.  

Ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες θα προσκοµίσουν αίτηση, υπεύθυνες 
δηλώσεις, σχετικά µε την αποδοχή της ενδεχόµενης σύµβασης και των όρων της πρόσκλησης, οικονοµική προσφορά και 
λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων/οχηµάτων. Στη συνέχεια  θα καταρτιστεί το εν λόγω µητρώο, µέσω του 
οποίου όποτε παραστεί ανάγκη, θα καλείται ο κατάλληλος, ανάλογα µε την περίπτωση, ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του. 

Για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων/οχηµάτων, θα πρέπει να προβλεφθεί 
ικανή σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτουµε σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως κατωτέρω: 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την κατάρτιση µητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, 
παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη χρονική περίοδο του έτους 2017. 
 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, προκειµένου να καταρτιστεί µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων και µηχανηµάτων, ώστε 
να δύνανται να επεµβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών 
καταστροφών (χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, σεισµοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές κλπ) στην περιοχή ευθύνης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε διάθεση µηχανηµάτων/οχηµάτων και ειδικότερα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Παλικής, 
Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Σάµης, Πυλάρου, Ερίσου, Οµαλών, όταν αυτό απαιτηθεί, 

ΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες µηχανηµάτων/οχηµάτων να υποβάλλουν στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς αίτηση συµµετοχής (διατίθεται έντυπο),  µέχρι την …/…/2017 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα 
αναφέρονται η πλήρης επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. 

Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η µη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισµού), σε σφραγισµένο φάκελο τα 
εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία 
i. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 

κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, σεισµοί, 
κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές κλπ), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστηµα έως 
31/12/2017, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω  

ii. θα αναφέρονται αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα που µπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών 
(είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους, κλπ) 

iii. θα δηλώνονται οι ∆ηµοτικές Ενότητες που δύναται να διαθέσουν τα µηχανήµατα/οχήµατα. 
2. Φωτοαντίγραφα των νοµιµοποιητικών εγγράφων των οχηµάτων και µηχανηµάτων που κατέχουν και των χειριστών 

αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών 
χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ).  
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3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς (διατίθεται έντυπο). Προσφερόµενες τιµές µεγαλύτερες από τις αναγραφόµενες του 
εγκεκριµένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού του οχήµατος/µηχανήµατος. 

ΟΡΟΙ 
1) Τα µηχανήµατα/οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές µε ανώτατες τιµές χρέωσης ανά µονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα: 

Κατάλογος τιµών 

Αριθ. …/…./…-…-201.. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Α∆Α: ………) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
(€) 

1 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ µέχρι και 150HP ώρα 50 

2 ∆ιαµορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) µε ισχύ πλέον των 150HP ώρα 60 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 50 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 60 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 55 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ ώρα 40 

13 
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 50 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ ώρα 60 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

16 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 
150ΗΡ 

ώρα 45 

17 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn ώρα 10 

18 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn ώρα 15 
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19 Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn ώρα 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου ώρα 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου ώρα 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 ώρα 60 

23 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t ώρα 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn ώρα 40 

26 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου µέχρι και 6tn ώρα 30 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιµου φορτίου από 6tn µέχρι και 17tn ώρα 35 

28 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn ώρα 60 

29 Γερανός µε ανυψωτική ισχύ από 12tn µέχρι και 30tn ώρα 70 

30 Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ ώρα 35 

31 Οδοστρωτήρας µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ ώρα 45 

32 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα µέχρι και 20m ώρα 40 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχηµα µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m ώρα 50 

34 
Εκχιονιστικό µηχάνηµα-όχηµα µε διασκορπιστή άλατος & λεπίδα 
αποχιονισµού ή φρέζα αποχιονισµού 

ώρα 45 

35 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος µέχρι 
16HP 

ώρα 35 

36 
Επικαθήµενο µηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) µε ισχύ µηχανήµατος πλέον των 
16HP 

ώρα 40 

37 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) ώρα 30 

38 
Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-
αλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

ώρα 5 

39 Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα) ώρα 40 

40 Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50 επιβατών ώρα 35 

41 Λεωφορείο µεταφοράς από 4 επιβατών µέχρι και 20 επιβατών ώρα 25 

42 Όχηµα µεταφοράς µέχρι και 4 επιβατών ώρα 20 
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43 Όχηµα µεταφοράς σορών ώρα 20 

44 Όχηµα οδικής βοήθειας ώρα 50 

45 Φορτηγό ψυγείο ώρα 40 

46 Αποφρακτικό όχηµα ώρα 40 

47 Κάδος µπαζών όγκου µέχρι και 7,5 m3 
τεµ /15 
ήµερες 

120 

48 Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή) ώρα 20 

49 Αντλητικό συγκρότηµα   3" ή 4" 15 HP ώρα 15 

50 
Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον 
των 2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

ηµέρα 80 

51 Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn ώρα 10 

52 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας µέχρι και 3tn ώρα 30 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό µηχάνηµα ικανότητας πλέον των 3tn ώρα 35 

54 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) µε ισχύ µέχρι και 150,00 
kVA 

ηµέρα 40 

55 
Κινητή µονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  µε ισχύ πλέον των 
150,00 kVA 

ηµέρα 50 

56 Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας µέχρι και 15 επιβατών ώρα 100 

57 
Πλωτό µεταφορικό µέσο δυναµικότητας από 15 επιβατών µέχρι και 50 
επιβατών 

ώρα 200 

58 
Πλωτό µεταφορικό µέσο (F/B) δυναµικότητας από 50 επιβατών µέχρι και 
300 επιβατών 

ώρα 500 

 
2) Οι παραπάνω τιµές µονάδας αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των 

εργασιών. 
3) Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

i. όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένου του µισθώµατος, των καυσίµων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήµατος ή 
µηχανήµατος, 

ii. η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών µέχρι τη λήξη 
αυτής,  

iii. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς 
που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του ιδιοκτήτη µηχανηµάτων/οχηµάτων,  

iv. η δαπάνη µεταφοράς των µηχανηµάτων/οχηµατων από το σηµείο που βρίσκονται, στο σηµείο που καλούνται από την ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας καθώς και η δαπάνη µεταφοράς και αποµάκρυνσής τους, µετά το τέλος απασχόλησής τους. 

4) Οι συµµετέχοντες ιδιοκτήτες µηχανηµάτων/οχηµάτων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα ανωτέρω οχήµατα και 
µηχανήµατα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσής τους, 
κλπ) προσκοµίζοντας παράλληλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των µηχανηµάτων/οχηµάτων καθώς και των χειριστών αυτών. 
Η µη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από του συµµετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόµενο πίνακα του 
εν λόγω Μητρώου.  

5) Οφείλουν να αποδεχθούν µε έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόµενες τιµές, οι οποίες θα ισχύουν µέχρι 31-12-2017, όπως 
αυτές διαµορφώνονται µε τυχόν έκπτωση στην οικονοµική προσφορά τους. 



 142 

6) Ο αριθµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκεια 
της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος των οχηµάτων/µηχανηµάτων, όσο και του προσωπικού θα 
αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών µηχανηµάτων/οχηµάτων 

7) Οι ιδιοκτήτες µηχανηµάτων/οχηµάτων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται 
κάθε φορά αφού θα συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα 
σηµεία συµβάντων, εντοπιότητα, οικονοµική προσφορά κλπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση, η διαθεσιµότητα σε 
απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της καταστροφής. 

8) Η εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η 
οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισµούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό 
στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών µηχανηµάτων/οχηµάτων µε το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

9) Ο χρόνος επέµβασης των µηχανηµάτων, οχηµάτων, προσωπικού ορίζεται µέχρι µία (1) ώρα από τη στιγµή ειδοποίησης είτε 
εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
ζητηθεί από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας.  

10) Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος/οχήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει 
µε την εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κατόπιν απόφασης του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και ο χρόνος αυτός 
περατώνεται µετά από άρση της εντολής της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτόν το χρόνο περιλαµβάνονται: 

i. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριµένα τµήµατα ευθύνης των µηχανηµάτων/οχηµάτων σε περίπτωση 
επικείµενη καταστροφής µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας  

ii. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος, κατασκευής φραγµάτων 
ανάσχεσης πληµµύρας, αποκατάστασης αναχωµάτων ποταµών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών και άρσης 
φερτών και κορµών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισµού κλπ. 

11) Ο ιδιοκτήτης µηχανήµατος/οχήµατος υποχρεούται να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 
µηχανήµατος/οχήµατος εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών για εφοδιασµό του µηχανήµατος/οχήµατος µε 
καύσιµα και την αλλαγή ή συµπλήρωση λιπαντικών κτλ. 

12) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν δήλωση συµµετοχής για µία ή περισσότερες ∆ηµοτικές Ενότητες της παρούσας 
ανακοίνωσης. 

13) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη:  
i. Η χρήση των µηχανηµάτων/οχηµάτων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις 

αντίστοιχες νόµιµες άδειες χειριστή/ οδηγού,  
ii. Η χρήση των µηχανηµάτων/οχηµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες,  
iii. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχηµα προκληθεί στο προσωπικό ή τα µηχανήµατα/ οχήµατα. 

14) Ο ιδιοκτήτης µηχανήµατος/οχήµατος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήµατα, τα µηχανήµατα και το προσωπικό να διαθέτουν τις 
απαραίτητες κατά νόµο άδειες. Είναι δε υπεύθυνος να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆.19/96, Π.∆.294/88, Π.∆.305/96, Ν.1396/83, Π.∆.447/75, 
Π.∆.778/80, Π.∆.1073/81, Ν.1430/84, Π.∆.395/94, Π.∆.396/94, Π.∆.397/94, Π.∆.399/94, Π.∆.105/95, Π.∆.77/93, Π.∆. 212/06, 
Π.∆.149/06, κλπ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα 
χρησιµοποιηθεί. 

15) Οι ενδιαφερόµενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν 
άµεσα στη διάθεση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας. 

16) Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην ∆/νση Πολιτικής Προστασίας. 
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης 

από το καταρτιζόµενο µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συµµετοχής στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Κτίριο Ξενία, Τ.Κ. 28100, καθηµερινά από ώρες 
9:00 έως 13:00 (τηλ 2671362612), καθώς και στην ιστοσελίδα (http://cpkefallonia.wixsite.com/cpkefallonia/anakoinwseis).  

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στα τοπικά δηµοτικά καταστήµατα, στον ιστότοπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(www.kefallonia.gov.gr) και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  
 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς    : Αλέξανδρος Παρίσης 

 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   

1) Στην έγκριση κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (σεισµοί, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, δασικές 
πυρκαγιές κλπ), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 2017, µε τη διαδικασία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε τις αναφερόµενες ανώτατες µοναδιαίες τιµές µίσθωσης.  

2) Στην έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής 
(σεισµοί, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη 
χρονική περίοδο του έτους 2017.  

3) Οι αιτήσεις συµµετοχής να είναι µέχρι και την 15/3/2017. 
                                                                     

Αργοστόλι, 26-01-2017  
Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
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Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Επιχειρησιακής Αντιµετώπισης και Αποκατάστασης 

                                 Ελενη Λουκέρη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  
Πολιτικής Προστασίας 

 
Χαράλαµπος Τουµάσης 

Πολιτικός Μηχανικός 

                    

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

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας  - 
Γαρµπή Σοφία & Γκισγκίνης Νικόλαος. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
2. την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει και καταρτίζει  ως έχει το  παραπάνω  Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών 
προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής (σεισµοί, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ), στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη χρονική περίοδο του έτους 2017, µε τη διαδικασία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε τις αναφερόµενες ανώτατες µοναδιαίες τιµές µίσθωσης.  

       2. Εγκρίνει και καταρτίζει  ως έχει την παραπάνω  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ∆ηµάρχου  
για την κατάρτιση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων 
για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (σεισµοί, χιονοπτώσεις, 
πληµµύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ), στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τη 
χρονική περίοδο του έτους 2017.  

 3. Οι αιτήσεις συµµετοχής µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόµενων  ιδιοκτητών 
µηχανηµάτων/ οχηµάτων  υποβάλλονται  στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
µέχρι την 31 03/2017 και ώρες από 9:00 το πρωί έως 13:00 το µεσηµέρι. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  35  / 2017                                                                 Α∆Α: 6ΡΨ3ΩΕ5-Λ8Π 

ΘΕΜΑ : 3η Τροποποίηση -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  
το 7o θέµα : «3η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  14-02-
2017 εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην 
οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

1. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης δαπάνης για την προµήθεια λαµπτήρων 
και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για τις ∆ηµοτικές Ενότητες µε 
βάση τις ετήσιες ανάγκες παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
20.6682.05 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΠΑΛΙΚΗΣ» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. και την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 20.6682.06 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ. 
Για την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. Εξόδων παρακαλούµε όπως εγκρίνεται την µείωση του 
Κ.Α. Εξόδων 20.6682.07 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
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κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, την µείωση 
του Κ.Α. Εξόδων 20.6682.08 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, την 
µείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.6682.09 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΣΑΜΗΣ» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, την 
µείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.6682.10 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, την 
µείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.6682.11 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ∆Ε ΕΡΙΣΟΥ» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, την 
µείωση του Κ.Α. Εξόδων 20.6682.12 µε τίτλο «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ΤΚ ΟΜΑΛΩΝ» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ  
 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο Τακτικό 
Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111).  
                                                                                                    Αργοστόλι 14/02/2017 
                                                                                                          Ο Προϊστάµενος  
                                                                                                      Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι ένα θέµα που αφορά την καθηµερινότητα του 
πολίτη και κύρια στην περιφέρεια ειδικά τον χειµώνα µε τα έντονα καιρικά φαινόµενα   υπάρχει µια 
µόνιµη έλλειψη λαµπτήρων και παροχή υπηρεσιών από ηλεκτρολόγους που δεν καλύπτουν τις 
ανάγκες σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό . Εµείς το έχουµε επισηµάνει αυτό πάρα πολλές φορές αυτό και 
δεν µας πείθει η ∆ηµοτική Αρχή που λέει ότι δεν έγινε σωστή η µελέτη για τους λαµπτήρες και αυτό  
δικαιώνει αυτό που λέµε ότι δεν γίνεται µια καταγραφή των αναγκών ανά ∆ηµοτική Ενότητα ώστε να 
γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη έγκαιρα πριν την κατάθεση του προϋπολογισµού και να βγεί ένας 
διαγωνισµός όπως έγινε το 2012 που να αφορά τουλάχιστον την προµήθεια των λαµπτήρων . Εµείς 
ψηφίζουµε να εγγραφούν στον Προϋπολογισµό τα ποσά εκείνα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες  
των Τοπικών Κοινοτήτων  & ∆ηµοτικών Ενοτήτων & σε λαµπτήρες & σε ηλεκτρολογικό υλικό. 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία 
Γαρµπή  .    
   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  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
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3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    36  / 2017                                                                                   Α∆Α: 691ΞΩΕ5-ΧΩΝ                                                                                                                    

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  
εισηγούµενη το  8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016)» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την από 16-02-2016 εισήγηση της   ∆/νσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
Eισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 
 
  Από τις 8 Αυγούστου 2016, οπότε και  τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4412/2016, καταργήθηκε όλο το πλαίσιο 
συµβάσεων που έως σήµερα γνωρίζαµε και τηρούσαµε, και πρέπει να συγκροτηθούν τα νέα 
γνωµοδοτικά όργανα που ορίζονται στο άρθρο 221 του νόµου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την  διενέργεια ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών. Το όργανο αυτό  µεταξύ άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον αποκλεισµό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει 
κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι 
στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 
Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων 
(επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για 
µία ή περισσότερες συµβάσεις.  
  Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί 
να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226). 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα 
συγκροτηθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
 Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του 
άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, 
καθώς ο νοµοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του 
άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
  Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών 
επιτροπών µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει 
να είναι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως 
συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που 
σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
 Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διενέργησε στις 14/10/2016 κλήρωση για την ανάδειξη των 
µελών (τακτικών, αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας στις 21 Οκτωβρίου 2016 κατά την   35η   (τακτική συνεδρίαση)  
της Οικονοµικής Επιτροπής, έλαβε την µε αριθµό 276/2016  απόφαση της,  µε την οποία συγκρότησε 
την  επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  ετήσιας 
διάρκειας  και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου 
προβλέπεται ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 
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δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο 
η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
  Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω 
Μητρώο. 

Επειδή  µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει 
στην συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω 
Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  που συστήθηκε µε την µε αριθµό 
276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο 
αυτή συγκροτήθηκε παρακαλείσθε όπως µε απόφασή Σας προβείτε στην επικαιροποίηση της µε 
αριθµό 276/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής , περί ορισµού µελών της Επιτροπής 
διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  µε τα ίδια µέλη για το έτος 
2017 και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 
ως εξής  :  

                                       
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών της ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
3. ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην 
υπηρεσία υπάλληλοι που συµµετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο µε 
αναπληρωτή του , την κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη.  
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κουρκουµέλης Ηλίας.        
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)τον Νόµο 4412/2016  
3) την 276/21-10-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
4) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
   
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών,  

∆ήµου Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ , Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 
3.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ.  Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης )Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ)                                                 

Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο κ.  Παγώνης ∆ιονύσιος ως αρχαιότερος των παραπάνω 
υπαλλήλων µε αναπληρώτρια  του , την  κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   37  / 2017                                                                        Α∆Α: 6ΘΨΙΩΕ5-8ΒΡ                                                                                                        
  ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη το  9ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  
Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
( σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016)»  , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 17-02-2017 εισήγηση  της 
∆/νσης των  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η  οποία έχει αναλυτικά ως εξής:   
 
Eισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών 
,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 
 
  Από τις 8 Αυγούστου 2016, οπότε και  τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4412/2016, καταργήθηκε όλο το πλαίσιο 
συµβάσεων που έως σήµερα γνωρίζαµε και τηρούσαµε, και πρέπει να συγκροτηθούν τα νέα 
γνωµοδοτικά όργανα που ορίζονται στο άρθρο 221 του νόµου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών 
( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την ∆ιενέργεια 
∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. Το όργανο αυτό  µεταξύ άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον αποκλεισµό των 
προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει 
κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι 
στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του 
Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα 
έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων 
(επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για 
µία ή περισσότερες συµβάσεις.  
  Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί 
να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226). 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα 
συγκροτηθεί από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
 Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του 
άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, 
καθώς ο νοµοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του 
άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
  Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών 
επιτροπών µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει 
να είναι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως 
συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που 
σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
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 Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διενέργησε στις 14/10/2016 κλήρωση για την ανάδειξη των 
µελών (τακτικών, αναπληρωµατικών) που θα συγκροτήσουν την επιτροπή Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας στις 21 Οκτωβρίου 2016 κατά την   35η   (τακτική 
συνεδρίαση)  της Οικονοµικής Επιτροπής, έλαβε την µε αριθµό 277/2016  απόφαση της,  µε την 
οποία συγκρότησε την  επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ετήσιας διάρκειας  και σε 
κάθε περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η 
συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε 
τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση 
όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
  Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω 
Μητρώο. 

Επειδή  µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει 
στην συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω 
Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση 
προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  που συστήθηκε µε την µε αριθµό 277/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή συγκροτήθηκε 
παρακαλείσθε όπως µε απόφασή Σας προβείτε στην επικαιροποίηση της µε αριθµό 277/2016 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής , περί ορισµού µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση 
προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα ίδια µέλη για το έτος 2017 και σε κάθε περίπτωση µέχρι 
και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 ως εξής  :  

                                       
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµήµατος  Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος  προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

 
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Μανζτουράτος  ως Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε 
αναπληρωτή του , τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει   Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Θεόδωρο Μανζτουράτο ως 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε αναπληρωτή του , τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος και 
Κουρκουµέλης Ηλίας.        
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γ τον Νόµο 4412/2016  
3) την 277/21-10-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  . 
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 την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου:  . 
                                     

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και 
άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016 όπως παρακάτω:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµήµατος  Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος  προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Μανζτουράτος  ως Προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε 
αναπληρωτή του , τον κ. Παγώνη ∆ιονύσιο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  38 / 2017                                                                      Α∆Α: 6Ψ∆ΗΩΕ5-7ΨΦ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Λήψη προσωρινών µέτρων σήµανσης & 
τοπική αποκατάσταση δηµοτικής οδού εντός οικισµού Αντυπάτων της Τ.Κ ∆ιβαράτων της ∆.Ε 
Πυλαρέων.»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: «Λήψη 

προσωρινών µέτρων σήµανσης & τοπική αποκατάσταση δηµοτικής οδού εντός οικισµού Αντυπάτων 

της Τ.Κ ∆ιβαράτων της ∆.Ε Πυλαρέων»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 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7323.82 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Λήψη προσωρινών 
µέτρων σήµανσης & τοπική αποκατάσταση δηµοτικής οδού εντός οικισµού Αντυπάτων της Τ.Κ 
∆ιβαράτων της ∆.Ε Πυλαρέων»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.779,15  ευρώ .  
 
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". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο δύο προσφορές : α) του εργολάβου 
∆ηµοσίων Έργων µε την επωνυµία  «Παναγής Χαρ. Παπαδηµάτος »  ο οποίος προσέφερε σύµφωνα 
µε την αρίθ. πρωτ. προσφορά του  το συνολικό  ποσό των 6.696,00 € συµπεριλαµβανοµένου 24% 
Φ.Π.Α      & β)  του εργολάβου ∆ηµοσίων Έργων µε την επωνυµία  «Χρήστος ∆ηµ. Τζούφης» ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. προσφορά του  το ποσό των 6.758,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  24% Φ.Π.Α  
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων  µε την 
επωνυµία  «Παναγής Χαρ. Παπαδηµάτος »       που εδρεύει στα Καταποδάτα της Σάµης Κεφαλλονιάς    
Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου   του οποίου η    προσφορά του  ανέρχεται 
στο ποσό των  6.696,00  Ευρώ (συνολικά  µε ΦΠΑ ).  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.15/6-02-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 23/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση και  διάθεση της  
απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  επειδή δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για να ενηµερωθεί ο τεχνικός κόσµος καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  και Γαρµπή Σοφία. 

                   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. τις  αρίθµ. πρωτ. 4529 & 4530 /16-02-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 17537/7-06-2016 Τεχνική 
Περιγραφή   -- Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του αναπληρωτή Προϊστάµενου της ∆/νσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο . 
7. την   153/ 2017 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 30.7323.82 µε 
τίτλο : «Λήψη προσωρινών µέτρων σήµανσης & τοπική αποκατάσταση δηµοτικής οδού εντός οικισµού 
Αντυπάτων της Τ.Κ ∆ιβαράτων της ∆.Ε Πυλαρέων» 
 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση 6.779,15   ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.82 του Προϋπολογισµού του έτους 
2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Λήψη προσωρινών µέτρων σήµανσης & τοπική 
αποκατάσταση δηµοτικής οδού εντός οικισµού Αντυπάτων της Τ.Κ ∆ιβαράτων της ∆.Ε Πυλαρέων» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Λήψη προσωρινών µέτρων σήµανσης & τοπική αποκατάσταση 
δηµοτικής οδού εντός οικισµού Αντυπάτων της Τ.Κ ∆ιβαράτων της ∆.Ε Πυλαρέων» όπως περιγράφεται 
σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 17537/7-06-2016 Τεχνική Περιγραφή   --Προϋπολογισµό  του αναπληρωτή 
Προϊστάµενου της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου , στον εργολάβο 
∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  «Παναγής Χαρ. Παπαδηµάτος »       που εδρεύει στα Καταποδάτα 
της Σάµης Κεφαλλονιάς    Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 118262828    ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του 
οποίου η    προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των  6.696,00  Ευρώ (συνολικά  µε ΦΠΑ ). 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
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α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 
 17537/7-6-2016 Τεχνική Περιγραφή   -- Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                  
  Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


