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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  6 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  6 η  Μαρτίου   2018 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 6 η  Μαρτίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη         και ώρα  
12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  5908/ 2-03-2018  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά  (7) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία   
2.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                             Ανουσάκης Νικόλαος                                                                              
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                     Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                               
4.    Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                
5.    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                   
6.Κωνσταντάκης Άγγελος 
7. ∆ηµητράτος Γεράσιµος           
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   61/ 2018                                                                             Α∆Α: 7ΤΤ5ΩΕ5-Ρ0Π 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του  θέµατος  που 
εισάγεται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το παρακάτω    θέµα  εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος 
που εισάγεται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 
του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση του παρακάτω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης 
χαρακτηρίζοντας το ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : 
 Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ(2Ο) Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  
(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών 
(Πολιτική Προστασία)» 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά 

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

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και 
 το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
                                                                 (θετικές ψήφοι (7) 
 
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για συζήτηση  
και λήψη απόφασης .   
Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ(2Ο) Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  
(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών 
(Πολιτική Προστασία)» 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   62 / 2018                                                                 Α∆Α: 6ΚΤΝΩΕ5-ΚΞΩ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ(2Ο) Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης 
προσφορών  (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για τις «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το  1 o θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ(2Ο) Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για τις  
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» (η συζήτηση του 
θέµατος εγκρίθηκε µε την 61/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 7ΤΤ5ΩΕ5-Ρ0Π,) θέτει υπόψη της 
Επιτροπής προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ.  6208/ 6-03-2018  Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 
                           Αργοστόλι:  06.03.2018    
                           Αριθ.Πρωτ.:   6208 

 

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

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  για το έτος 2017(Ν 4412/2016). Αρ. 
αποφ: (37/2017)  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2Ο) Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 

καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 06.03.2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 , στο δηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 

¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 6200/06-03-2018 γραπτής πρόσκλησης του  Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 37/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στον συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την 
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» για τις ανάγκες του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα και µε την υπ. αριθ 5244/26-02-2018 πρόσκληση προσκόµισης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «Εργασίες 

πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»,  και το νοµικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  
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β)την αριθ. 301/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 37382/23-11-20171ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ)την 326/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την  οποία: 
α) Αναπέµπει το µε αρίθµ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»και 
β)Εγκρίνει ως παραδεκτή την µε αρίθµ. πρωτ. 39293/8-12-2017 ένσταση της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε._.Ε.» και προτείνει να εκδικαστεί επί της ουσίας µε το σκεπτικό ότι η 
ερµηνεία που προέβη επί του άρθρου 20 της παρ. 2 της αριθ. 598/35331/7-11-2017 ∆ιακήρυξης για την υπηρεσία 
«Εργασίες Πρόληψης & αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών» είναι εντός των γενικών πλαισίων των 
νοµικών διατάξεων κι εκτιµάται ότι δεν υπήρχε δόλος εφόσον κατέθεσε παράβολο, οπότε θα είναι καταχρηστικό 
να στερηθεί το δικαίωµα της για κρίσης επί της ουσίας . Εάν η ερµηνεία περί του υπολογισµού του παραβόλου 
που έκανε η εν λόγω εταιρία δεν είναι η κρατούσα , αυτό θα κριθεί στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού από την 
Αποκεντρωµένη καθότι είναι σύνθετο νοµικό θέµα και υπάρχουν πολλές ερµηνείες πλην όµως σε αυτή τη φάση 
κρίνεται πως δεν είναι ορθό να στερηθεί το δικαίωµα της κρίσης της ένστασής της επί της ουσίας, 

δ)την αριθ. 323820/17/29-01-2018(Α∆Α:63Σ7Ρ1Φ-ΩΞΝ)απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου,∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ακυρώνει την αριθ. 326/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

ε)την αριθ. 25/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισµού 

στ)την αριθ. 5244/26-02-2018 πρόσκληση προσκόµισης δικαιολογητικών κατακύρωσης,  
ζ)τα αριθ. 5730/01-03-2018 & 5920/02-03-2018 & 6163/06-03-2018 , προσκοµισθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης από τους ως κάτωθι αναφεροµένους προσωρινούς αναδόχους, 
παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. 

Αριθ. 598/35331/07-11-2017  διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την υπηρεσία  «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», την Πέµπτη  23/11/2017  και ώρα 10:00 π.µ.. 
,στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 6η Μαρτίου 2017   και ώρα 
10:15π.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ. πρωτ. : 6200/06-03-2018 προς τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  

«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 
β) την αριθ. 301/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 

οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 37382/23-11-20171ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ) την αριθ. 25/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 

οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισµού 
δ)την υπ. αριθµ. 6200/06-03-2018 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη 

αυτής, 
δ)τα µε αριθ. πρωτ. 5730/01-03-2018 & 5920/02-03-2018 & 6163/06-03-2018 προσκοµισθέντα, από 

τους προσωρινούς ανάδοχους, δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υπ.  αριθ. προσφοράς, έγιναν γνωστά τα 

κάτωθι: 
1ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς: 6163/06-03-2018) της 

προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 37379/23-11-2017, ήτοι της ατοµικής επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α)Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου)  
(Β) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις   
(Γ)Πιστοποιητικό ΙΚΑ (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης,  
(∆)Πιστοποιητικό  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ) ότι 

είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
2ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:5730/01-03-2018) της 

προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 37377/23-11-2017, ήτοι της επιχείρησης  µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ» 
περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α)Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου)  
(Β) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις   
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(Γ)Πιστοποιητικό ΙΚΑ (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆)Πιστοποιητικό  Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ) ότι 
είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

3ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:5920/02-03-2018) της 
προσφοράς µε αριθ. πρωτ. 37375/23-11-2017, ήτοι της επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» 
περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α)Απόσπασµα του σχετικού µητρώου (ποινικού µητρώου)  
(Β) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις   
(Γ)Πιστοποιητικό ΙΚΑ (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης,  
(∆)Πιστοποιητικό  Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΦΚΑ) ότι 

είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα µε αριθ. πρωτ.: 6163/06-03-2018, παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα µε 
αριθ. πρωτ. 5730/01-03-2018 παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ» και τα , µε αριθ. πρωτ. 5920/02-03-2018 παραπάνω 
αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», που διενεργήθηκε την 23η Νοεµβρίου 2017 ,στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επιτεύχθηκαν ποσοστά 
έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που 
επιτεύχθηκε, 

δ) τις υπ. αριθµ. 301/2017 & 326/2017 &25/2018 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία ενεκρίθησαν  τα υπ. αριθµ. 37382/23-11-2017 & 40181/15-12-2017 
Πρακτικά της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και της Επιτροπής Ενστάσεων, αντιστοίχως 

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των, µε αριθ. πρωτ. 5730/01-03-2018 & 5920/02-03-2018 & 6163/06-
03-2018  , προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, των προσφορών της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  & της επιχείρησης µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ»  
& της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»,  αντιστοίχως, 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 1ον)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. Αργοστολίου(ΟΜΑ∆Α 
1) την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης 22%, ήτοι προσφορά ποσού 3.139,50€(άνευ ΦΠΑ) και 3.892,98€(µε ΦΠΑ) έναντι  της 
προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε 
ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι ποσού 3.944,50€(άνευ ΦΠΑ) και 4.891,18€(µε ΦΠΑ), 

 2ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης 
και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΟΜΑ∆Α 2) την  επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία και έδωσε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10%, ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ), 
έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   
και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι προσφοράς ποσού7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ), 

3ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΟΜΑ∆Α 3) την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης 28%, ήτοι προσφορά ποσού 5.803,20€(άνευ ΦΠΑ) και 7.195,97€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   µε ποσοστό έκπτωσης 3% 
ήτοι προσφοράς ποσού 7.818,20€(άνευ ΦΠΑ) και 9.694,57€(µε ΦΠΑ) και έναντι  της προσφοράς της επιχείρησης 
µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»  και µε ποσοστό έκπτωσης 10% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.254,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.994,96€(µε ΦΠΑ)  , 

4ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α 4)  την 
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επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
20% ήτοι προσφορά ποσού 6.446,00€(άνευ ΦΠΑ) και 7.993,04€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι 
προσφοράς ποσού  7.896,35€(άνευ ΦΠΑ) και 9.791,47€(µε ΦΠΑ) και της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 18% ήτοι προσφοράς ποσού 
6.607,15€(άνευ ΦΠΑ) και 8.192,87€(µε ΦΠΑ), 

5ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Ε.ΣΑΜΗΣ(ΟΜΑ∆Α 5) την επιχείρηση µε 
την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι προσφορά 
ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι προσφοράς  ποσού 
7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ), 

6ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ(ΟΜΑ∆Α 6) την 
επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% 
,ήτοι προσφορά ποσού 5.440,50€(άνευ ΦΠΑ) και 6.746,22€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι 
προσφοράς  ποσού 5.924,10(άνευ ΦΠΑ) και 7.345,88(µε ΦΠΑ) και 

7ον) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ(ΟΜΑ∆Α 7)  την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης 26%, ήτοι προσφορά ποσού 4.475,15€(άνευ ΦΠΑ) και 5.549,19€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 3% 
ήτοι προσφοράς  ποσού 5.866,07€(άνευ ΦΠΑ) και 7.273,93€(µε ΦΠΑ) 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  α)EΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

   
   

  β)ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης )για τις «Εργασίες πρόληψης 
και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»και  

β) την ανακήρυξη των οριστικών αναδόχων ανά ∆ηµοτική Ενότητα για την εν λόγω  υπηρεσία  
όπως αναγράφονται  στο παραπάνω  Πρακτικό . 

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

και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του Ν 3852/2010  
την 272/3-11-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των ορών δηµοπράτησης . 
 Α∆Α: 9Ζ2ΧΩΕ5-Γ15 
 την υπ. Αριθµ. 598/35331/07-11-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τις   «Εργασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)», 
 την αριθ. 301/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε  το υπ. αριθµ. 37382/23-11-2017     1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
την αριθ. 25/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την οποία 
εγκρίθηκε  το υπ. αριθµ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισµού 
το µε αρίθ. πρωτ. 6208/6-03-2018 παραπάνω  ΠΡΑΚΤΙΚΟ (2ο )  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ                                                     
 
Α).Εγκρίνει ως έχει  το µε αρίθµ. πρωτ. 6208/6-03-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ(2Ο)  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  (Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για 
«Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και αναλυτικά  
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1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. Αργοστολίου(ΟΜΑ∆Α 1) την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης 22%, ήτοι προσφορά ποσού 3.139,50€(άνευ ΦΠΑ) και 3.892,98€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 
2%, ήτοι ποσού 3.944,50€(άνευ ΦΠΑ) και 4.891,18€(µε ΦΠΑ), 
2) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ(ΟΜΑ∆Α 2) την  
επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10%, 
ήτοι προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   και µε ποσοστό έκπτωσης 2%, ήτοι 
προσφοράς ποσού7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ), 
3) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ(ΟΜΑ∆Α 3) την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης 28%, ήτοι προσφορά ποσού 5.803,20€(άνευ ΦΠΑ) και 7.195,97€(µε ΦΠΑ), έναντι  της προσφοράς της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ»   µε ποσοστό έκπτωσης 3% 
ήτοι προσφοράς ποσού 7.818,20€(άνευ ΦΠΑ) και 9.694,57€(µε ΦΠΑ) και έναντι  της προσφοράς της 
επιχείρησης µε την επωνυµία  «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.»  και µε ποσοστό έκπτωσης 10% ήτοι προσφοράς ποσού 
7.254,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.994,96€(µε ΦΠΑ)  , 
4) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)» και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ(ΟΜΑ∆Α 4  την 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 20% 
ήτοι προσφορά ποσού 6.446,00€(άνευ ΦΠΑ) και 7.993,04€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι 
προσφοράς ποσού  7.896,35€(άνευ ΦΠΑ) και 9.791,47€(µε ΦΠΑ) και της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης 
µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 18% ήτοι προσφοράς ποσού 
6.607,15€(άνευ ΦΠΑ) και 8.192,87€(µε ΦΠΑ), 
5) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Ε.ΣΑΜΗΣ(ΟΜΑ∆Α 5) την επιχείρηση 
µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% ,ήτοι 
προσφορά ποσού 7.245,00€(άνευ ΦΠΑ) και 8.983,80€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι 
προσφοράς  ποσού 7.889,00€(άνευ ΦΠΑ) και 9.782,36€(µε ΦΠΑ), 
6) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ(ΟΜΑ∆Α 6) την 
επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 10% 
,ήτοι προσφορά ποσού 5.440,50€(άνευ ΦΠΑ) και 6.746,22€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της ατοµικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 2% ήτοι 
προσφοράς  ποσού 5.924,10(άνευ ΦΠΑ) και 7.345,88(µε ΦΠΑ) και 
7) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης 
πληµµυρικών καταστροφών (Πολιτική Προστασία)»  και ειδικότερα στη ∆.Κ. ΟΜΑΛΩΝ(ΟΜΑ∆Α 7)  την ατοµική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΗΣ» η οποία και έδωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης 26%, ήτοι προσφορά ποσού 4.475,15€ (άνευ ΦΠΑ) και 5.549,19€(µε ΦΠΑ) έναντι  της προσφοράς της 
ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ» µε ποσοστό έκπτωσης 3% 
ήτοι προσφοράς  ποσού 5.866,07€(άνευ ΦΠΑ) και 7.273,93 €(µε ΦΠΑ) 
Β). Η Παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 
Γ). Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 20/2017 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63                                                           Α∆Α: ΩΧΡΩΕ5-9ΘΩ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2018.   
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή   συνεχίζοντας την συνεδρίαση  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  3 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   
Προϋπολογισµού   2018» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

79 23/02/2018 1.996,40 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 

82 28/02/2018 24.226,74 
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

85 05/03/2018 4.950,00 Προµήθεια επίπλων και σκευών Κέντρου Κοινότητας Κεφαλλονιάς 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο το   82/2018 αιτήµα . 

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

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

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

1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τα  παραπάνω αιτήµατα   
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την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 
   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του 

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

 

                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  64 /  2018                                                     Α∆Α: 64Λ7ΩΕ5-408              
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2018.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή  συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      
το  4ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   
2018»αναφέρει τα παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 
παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η 
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 
3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί 
στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2018  
που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την  8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ:), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω 
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Σειρά 
έκθεσης 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ Α 
ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΕ 48 01/03/2018 1.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% ΠΟΕ 10.8113.05 0,00 

ΠΟΕ 49 01/03/2018 8.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% ΠΟΕ 20.8113.02 0,00 

ΠΟΕ 50 01/03/2018 10.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα υπηρεσιών ΠΟΕ 20.8113.03 0,00 

ΠΟΕ 51 01/03/2018 2.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% ΠΟΕ 20.8113.05 0,00 

ΠΟΕ 52 01/03/2018 5.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% ΠΟΕ 70.8113.02 0,00 

ΠΟΕ 53 01/03/2018 2.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- ΤΑΠ ∆ΕΗ για ΚΕ∆ΚΕ 15% ΠΟΕ 70.8113.05 0,00 

ΠΟΕ 54 01/03/2018 7.825,00 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς 
αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής)) ΠΟΕ 15.8117.48 0,00 
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ΠΟΕ 55 01/03/2018 57.390,50 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 70.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 56 01/03/2018 6.232,93 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 10.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 57 01/03/2018 3.001,50 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 
υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου 
χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής 
Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 
ΠΟΕ 15.8111.00 0,00 

ΠΟΕ 58 01/03/2018 41.860,07 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 30.8116.12 0,00 

ΠΟΕ 59 01/03/2018 6.510,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 35.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 60 01/03/2018 520,80 
Αντικεραυνική προστασία σχολικων 
µονάδων ΠΟΕ 15.8122.07 0,00 

ΠΟΕ 61 01/03/2018 29.392,64 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς" ΠΟΕ 25.8122.02 0,00 

ΠΟΕ 62 01/03/2018 2.971,74 
∆ρόµος πρόσβασης προς παραλία 
ΚΟΡΩΝΙ ΠΟΕ 30.8122.28 0,00 

ΠΟΕ 63 01/03/2018 3.690,00 
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην 
Τ.Κ. Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου ΠΟΕ 30.8122.29 0,00 

ΠΟΕ 64 01/03/2018 22.887,80 
Οδοποιία ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆.∆. 
Τρωιαννάτων ∆.Ε. Αργοστολίου ΠΟΕ 30.8122.30 0,00 

ΠΟΕ 65 01/03/2018 6.860,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΟΕ 30.8122.31 0,00 

ΠΟΕ 66 01/03/2018 4.100,00 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ ΠΟΕ 30.8122.32 0,00 

ΠΟΕ 67 01/03/2018 7.100,00 
Ασφαλτόστρωση τµήµατος δρόµου στα 
Σπήλια ΠΟΕ 30.8122.33 0,00 

ΠΟΕ 68 01/03/2018 3.080,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΟΣΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ 
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.34 0,00 

ΠΟΕ 69 01/03/2018 8.827,56 

Μελέτη (ΈΡΓΑ ∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) απορροής 
ρεµάτων -µισγάγγειων περιοχής σχεδίου 
πόλεως Αγίας Ευφηµίας ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8123.06 0,00 

ΠΟΕ 70 01/03/2018 6.944,00 
Επισκευή δικτύων αποχέτευσης κυλικείου 
Γυµνασίου Αργοστολίου ΠΟΕ 15.8122.06 0,00 

ΠΟΕ 71 01/03/2018 310,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 60.8113.10 0,00 

ΠΟΕ 72 01/03/2018 27.917,96 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς" ΠΟΕ 63.8122.01 0,00 

ΠΟΕ 73 01/03/2018 27.759,30 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ ΠΟΕ 64.8122.03 0,00 

ΠΟΕ 74 01/03/2018 3.981,95 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ 64.8122.09 0,00 
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ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ) ΠΟΕ 

ΠΟΕ 75 01/03/2018 28.370,38 
Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων -ΠΑΝ. Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ ) ΠΟΕ 64.8122.08 0,00 

ΠΟΕ 76 01/03/2018 676.625,93 

Ανάπλαση -∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων 
Χώρων - Πλατείας Βαλλιάνου ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001 ΠΟΕ 64.8122.10 0,00 

ΠΟΕ 77 01/03/2018 3.357,15 
∆ρόµος προς ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιλινάτων 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ 15.8122.02 0,00 

ΜΙΣΘ 72 1/3/2018 3.635,00 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης 
∆ηµοσίου 70.6053.03 0,00 

 261 23/2/2018 1.996,40 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 
κ.λ.π.) 10.7135.00 3,60 

 266 28/2/2018 24.226,74 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας 20.6211 925.773,26 

 267 1/3/2018 186,00 

Μίσθωση οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για εργασίες εκτάκτων αναγκών- 
Πολιτική Προστασία (Απόφαση 47/23-02-
2018 Οικονοµικής Επιτροπής) 70.6275.10 16.401,40 

 268 1/3/2018 921.708,22 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας 20.6211 0,00 

 269 1/3/2018 450.000,00 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας 70.6211 0,00 

 270 1/3/2018 100.000,00 
∆ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ∆ΕΗ) από 
την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.00 0,00 

 271 1/3/2018 60.000,00 
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) ΤΑΠ _∆ΕΗ 
ΓΙΑ ΚΕ∆ΚΕ 00.6151.01 0,00 

 272 1/3/2018 3.000,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
- Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 10.8113.02 0,00 

 273 1/3/2018 5.950,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711 0,00 

 274 1/3/2018 40,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 
(για σεµινάριο Προιστ/νης του τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού τις 09-03-2018) 10.6422 2.360,00 

 275 1/3/2018 90,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 
(Παρακολούθηση σεµιναρίου µε θέµα: 
"Υποχρεώσεις & ∆ικαιώµατα προσωπικού 
των ΟΤΑ" στις 09/03/2018 από την 
προιστ/νη τµήµατος Ανθρώπνου 
∆υναµικού) 00.6073 4.346,00 

 276 1/3/2018 15.390,00 

Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 00.6739.04 0,00 

 277 1/3/2018 260,00 Επιστροφή εγγυήσεων ενοικίων  00.8261.05 0,00 

 278 2/3/2018 198,40 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΤΜΗΑΜΤΩΝ ∆ΗΜ. ΟΙΚΟΙΠΕ∆ΩΝ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ Ο.Τ. 185Α 00.6463 7.007,88 

 281 2/3/2018 1.860,00 Λοιπές συνδροµές (Ετήσια Συνδροµή 00.6453.01 1.140,00 
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στην ∆ΗΜΟΣΝΕΤ) 

 282 2/3/2018 19.962,20 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και µουσείων για 
τις ανάγκες των µαθητών της Α΄βαθµιας 
και Β΄βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (Σύµβαση 41113/22-12-
2017). 00.6495.09 0,40 

 283 2/3/2018 1.729,80 

Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών 
περίφραξης (κάγκελων) Πλατείας Αγκώνα 
(Απόφαση ∆ηµάρχου 733/28-12-2017) 30.6662.23 0,00 

 284 2/3/2018 17.360,99 

Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.∆. 
Αργοστολίου (Σύµβαση 41112/22-12-
2017). 30.6662.22 0,00 

 285 02/03/2018 3.534,00 

Αντικατάσταση παραθύρων στο 
Πολιτιστικό Κέντρο "ΠΑΝΑΊΤ ΙΣΤΡΑΤΙ" 
στα Φαρακλάτα (Σύµβαση 41439/28-12-
2017). 30.7321.02 0,00 

 286 02/03/2018 9.008,55 

Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α και 
Σκύρας) ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 
ΣΑΤΑ (Σύµβαση 27878/16-07-2015) 30.7333.168 0,00 

 287 02/03/2018 3.748,56 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟ) 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2017 70.6117.01 22.500,00 

 289 02/03/2018 13.881,84 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού (Για διενέργεια 
διαγωνισµού). 20.6634 0,00 

 290 02/03/2018 12.811,64 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού (Για διενέργεια 
∆ιαγωνισµού). 10.6634 0,00 

 291 02/03/2018 75.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου [∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 30.6641.02 0,00 

 292 02/03/2018 37.500,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 20.6641.02 0,00 

 293 02/03/2018 32.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 10.6641.02 0,00 

 294 02/03/2018 10.000,00 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό ∆.Ε. 
Αργοστολίου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 10.6643.02 0,00 

 295 02/03/2018 19.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 30.6641.03 0,00 

 296 02/03/2018 39.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 20.6641.03 0,00 

 297 02/03/2018 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 10.6641.03 0,00 
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2018] 

 298 02/03/2018 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆Α∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 30.6641.04 0,00 

 299 02/03/2018 8.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 20.6641.04 0,00 

 300 02/03/2018 3.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 10.6641.04 0,00 

 301 02/03/2018 3.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ερίσου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 30.6641.05 0,00 

 302 02/03/2018 4.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ερίσου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 20.6641.05 0,00 

 303 02/03/2018 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ερίσου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 2018] 10.6641.05 0,00 

 304 02/03/2018 8.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 30.6641.06 0,00 

 305 02/03/2018 8.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 20.6641.06 0,00 

 306 02/03/2018 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 10.6641.06 0,00 

 307 02/03/2018 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 30.6641.07 0,00 

 308 02/03/2018 4.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 20.6641.07 0,00 

 309 02/03/2018 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 10.6641.07 0,00 

 310 02/03/2018 30.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 30.6641.08 0,00 

 311 02/03/2018 25.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
2018] 20.6641.08 0,00 

 312 02/03/2018 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων[∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 10.6641.08 0,00 
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2018] 

 313 05/03/2018 1.129,14 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων 
ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων [346/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ] 15.8111.07 0,00 

 314 05/03/2018 65.125,20 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων 
ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων [346/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ] 20.8111.07 0,00 

 315 5/3/2018 25.936,00 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων 
ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων [346/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ] 30.8111.07 0,00 

 316 5/3/2018 5.469,34 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων 
ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων  35.8111.07 0,00 

 317 5/3/2018 289,90 

Χορήγηση σε χρήµα οφειλόµενων µέσων 
ατοµικής προστασίας και γάλακτος 
προηγ. ετών υπαλλήλων [346/2017 
ΑΠΟΦ. ∆Σ] 45.8111.07 0,00 

 318 5/3/2018 4.950,00 
Προµήθεια επίπλων και σκευών Κέντρου 
Κοινότητας Κεφαλλονιάς 60.7133.01 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
O κ. ∆ηµητράτος Νικόλαος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων:  την 54-
57-60-61-69-70-71-72-73-74 –ΜΙΣΘ 72 -267-273-274-275-276-281-282-283 και από την 313 έως και την 
317/2018 . 

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

Και αφού έλαβε υπόψη της :  
-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 
την  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018 και    την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   65 / 2018                                                                 Α∆Α: Ω2Ε5ΩΕ5-ΨΕ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών 
καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόµενα τις 27-02-2018 (έγκριση  της αρίθµ.  99/2018 απόφασης  
∆ηµάρχου). 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη των Μελών 
της Επιτροπής το  12 o θέµα   ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση  έκτακτων δαπανών µίσθωσης ιδιωτικών 
οχηµάτων   για την αντιµετώπιση  φυσικών καταστροφών(έγκριση  της αρίθµ.  99/2018 απόφασης  ∆ηµάρχου )» 
δίνει τον λόγο  στον Προιστάµενο της ∆/νσης της Πολιτικής προστασίας κ. Χαράλαµπο Τουµάση ο οποίος θέτει 
υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  5453/ 28-02-2018/99 απόφαση ∆ηµάρχου  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  28 Φεβρουαρίου 2018 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                Αριθµ. Πρωτ.:  5453 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                         Αριθµ. Απόφασης: 99 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας    
Πληρ: Χ.Τουµάσης                                                   
Ταχ. ∆/νση : Κτίριο Ξενία  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710362670 
Φαξ: 26710362660 
email:prostasia@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
CPV  45233141-9 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες)  την 27 Φεβρουαρίου 2018   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την αριθ.113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016. 
4. Τα αριθ. πρωτ. 5412/11-8-2015 και 7231/6-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

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

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

6. To αριθ. πρωτ. 39129/23-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.1394/23-02-2018 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π/Κ. Επιχειρήσεων που αφορά το Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

7. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες) που έπληξαν το νησί µας στις 27-02-2018 και για όσο χρονικό 
διάστηµα συνεχίζουν αυτά. 

8. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σηµειώθηκαν κατολισθήσεις και φθορές στο αγροτικό 
οδικό δίκτυο στην Τ.Κ.Πυργίου ∆.Ε Σάµης και στην ∆.Ε Πυλάρου 

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

10. Τις αριθ. πρωτ. 41358/28-12-2017 , 41065/22-12-2017 οικονοµικές προσφορές ιδιοκτητών Ιδιωτικών 
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων. 

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

του ∆ήµου      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
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Στην ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α.Φ.Μ. 103064620 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 
εδρεύει στα ΓΡΙΖΑΤΑ ΣΑΜΗΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

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

h 35,00 6,50 227,50 

    Σύνολο: 227,50 

    Φ. Π. Α. (24 %): 54,60 

    Συνολική ∆απάνη: 282,10 

 
Στην ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ, ιδιοκτησίας Κ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΚΕ , Α.Φ.Μ. 800657313 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, που 

εδρεύει στα ∆ΙΒΑΡΑΤΑ  

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  
(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 7 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ 
µέχρι και 150ΗΡ 

h 45,00 14,00 630,00 

    Σύνολο: 630,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 151,20 

    Συνολική ∆απάνη: 781,20 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρω  υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 

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

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1)  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
4)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

5) την   αρίθµ.  99/ 28-02 -2018 απόφαση  ∆ηµάρχου    
6) το µε αριθµ. πρωτ.  6089/5-03-2018 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας :      
    
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  Εγκρίνει στο σύνολό της    την  99 /28-02-2018 απόφαση   ∆ηµάρχου που εκδόθηκε      για την   απευθείας 
ανάθεση  µίσθωσης  ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες ) την  27  Φεβρουαρίου 2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    66  / 2018                                                                                   Α∆Α: ΩΟΥΗΩΕ5-Φ2Χ 
ΘΕΜΑ : Σύσταση  Πάγιας Προκαταβολής  υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2018. 
 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης     εισηγούµενη το  5o 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης « Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής  υπαλλήλων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 
2018»θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 2-03-2018 εισήγησή της  η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

 
      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 2018  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/∆ρακονταειδή Σοφία ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων/Σιµωτάς  Σπυρίδων ∆.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/∆ηµητράτου ∆ιονυσίου - Γραφείο 
Κίνησης 

∆. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου/Μπαράκου Ουρανίας - Γραφείο 
Κίνησης 

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 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  
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00.6111 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

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  

00.6495.11 ∆απάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών 

10.6611 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων κ.λπ. 

10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου  

10.6613.02 Προµήθεια µελανιών κ.λπ.  

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  

10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού  

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  

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

Κ.Α Αιτιολογία 

20.6264 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λπ. )  

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) 

 
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  
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20.6699 Λοιπές προµήθειες ( υλικά – Εργαλεία ) 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) 

35.6699 Λοιπές προµήθειες ( υλικά εργαλεία )  

    
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

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

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  319/2018 ανάληψη υποχρέωσης . 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.8251 
µε τίτλο «Πάγια Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων»  . 

2. 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»  για  το 
οικονοµικό έτος 2018 µε διαχειριστές υπολόγους  τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
:  

 
 
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/∆ρακονταειδή Σοφία ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ 00.8251 

500,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων/Σιµωτάς  Σπυρίδων ∆.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/∆ηµητράτου ∆ιονυσίου - Γραφείο 
Κίνησης 

∆. Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 

1.000,00 Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου ∆.Ε. Αργοστολίου/Μπαράκου Ουρανίας - Γραφείο 
Κίνησης 

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 00.8251 
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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. 

      
3.   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 Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου 

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  

00.6495.11 ∆απάνες ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών 

10.6611 Προµήθεια βιβλίων, σφραγίδων κ.λπ. 

10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου  

10.6613.02 Προµήθεια µελανιών κ.λπ.  

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  

10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού  

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  

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

Κ.Α Αιτιολογία 
20.6264 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ κ.λπ. )  
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20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) 

 
5. 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 ) 

30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  και  φορτηγών   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής ) 

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) 

35.6699 Λοιπές προµήθειες ( υλικά εργαλεία )  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     67   / 2018                                                         Α∆Α: 6Ι4ΖΩΕ5-ΑΝΡ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ  . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος το 6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για 
επέκταση ΦΟΠ»  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  5816/2-03-2018  εισήγηση του που έχει ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση ΦΟΠ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 
3.472,29  € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγώνη  ∆ιονύσιο     για την επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε 
την αρίθ. 74/2018 απόφαση ∆.Σ   και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 3.472,29   ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Παγώνης  ∆ιονύσιος  )             20.7325.02 (74/2018 απόφαση ∆.Σ-
83/2018 αίτηµα & 279/2018 Πρόταση ανάληψης Υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)αιτήµα 
                          β)  Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης. 
                          γ) την  74/2018  απόφαση ∆.Σ. 
                          δ) εισήγηση Οικ. Υπηρεσίας 
                         ε) έγγραφα Γραφείου ∆ηµάρχου  
                        στ) έγγραφα ∆Ε∆∆ΗΕ 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
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2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη        ποσού 3.472,29   € από τον Κ.Α 20.7325.02  για επέκταση ΦΟΠ   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

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

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 83/2018  αίτηµα 
3) την 279/2018   απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
3) την  74/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητας της δαπάνης συνολικού ποσού 3.472,29 €  για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ 
σύµφωνα µε την 74/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.472,29 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α  20. 7325.02 µε τίτλο « Επέκταση ΦΟΠ.». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     Παγώνη   
συνολικού  ποσού 3.472,29 € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση ΦΟΠ σύµφωνα µε την  74/2018 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   6/06/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       68 / 2018                                                             Α∆Α: Ψ25ΘΩΕ5-ΖΥΨ            
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο  για  την πληρωµή φόρου 
κληρονοµιάς και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για  
την πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων»  έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.  5834/2-03-2018  εισήγηση του που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για  την πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και 
πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 
1.655,10   € στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη      για  την πληρωµή φόρου 
κληρονοµιάς και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων και αναλυτικά : 
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ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 1.655,10    ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Ελευθεράτου Αικατερίνη  )             00.6312.03 (280/2018 Πρόταση 
ανάληψης Υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)αίτηµα 
                          β)  Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 
όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 
δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 
λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 
παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 
ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του 
∆ήµου κ. Ελευθεράτου Αικατερίνη     ποσού 1.655,10 € από τον Κ.Α 00.6312.03  για  την πληρωµή φόρου 
κληρονοµιάς και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 

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

 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 84/2018  αίτηµα 
3) την 280/2018   απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
4) την 18/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
5) την 75/15-02-2018 απόφαση ∆ηµάρχου 
Την παραπάνω εισήγηση:  
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                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητας της δαπάνης συνολικού ποσού 1.655,10  € για  την πληρωµή φόρου κληρονοµιάς 
και πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.655,10  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α  00. 6312.03 µε τίτλο « Λοιποί φόροι , τέλη κ.λ.π.». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ελευθεράτου 
Αικατερίνης  συνολικού  ποσού 1.655,10  € από τον Κ.Α 00. 6312.03  για  την πληρωµή φόρου κληρονοµιάς και 
πληρωµή κτηµατολογίου για το γήπεδο Βασιλικάδων. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   6/06/2018. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  69  / 2018                                                                     Α∆Α: Ω∆ΦΞΩΕ5-ΖΙ5 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ηλεκτρονικού  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια ειδών 
καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των 
Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α , του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την  προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α , του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της 
Κ.Ε.∆Η.ΚΕ.» ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  7  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η 
εκτέλεση  µε ∆ιεθνή  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  , η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   

εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Πόλη 28100 
Ταχυδροµικός Κωδικός ΕΛΛΑ∆Α 
Χώρα1 NUTS III EL 623 
Κωδικός ΝUTS2 26713-60155/60153 
Τηλέφωνο 26710-22572 
Φαξ prom@kefallonia.gov.gr 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αρµόδιος για πληροφορίες3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kefallonia.gov.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  ∆ΗΜΟΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ6 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.9 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ή  άλλη 

διεύθυνση http://www.kefalonia.gov.gr(-∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης10 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι : 

Α) Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η προβλεπόµενη δαπάνη  που ανέρχεται στο ποσό 26.693,48 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του ∆ήµου και τον κωδικό 10.6634 και τον  
20.6634  του  οικονοµικού έτους  2018 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και έως   την 
εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019, 

Β) Για το Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Α.Π., η προβλεπόµενη δαπάνη  που  ανέρχεται στο ποσό των 18.572,78€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6635 του προϋπολογισµού   οικονοµικού έτους 2018,  

                                                 
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και 

ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   

5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, 

ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα 

αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής 

Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  

1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) 

Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) 

Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και 

θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η 

πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : 

………………………..» 

10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως την εξάντληση του προϋπολογισµού του 
διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019, 

Γ) Για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, η προβλεπόµενη δαπάνη που ανέρχεται στο 
ποσό των 50.056,44€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6634  του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2018 ύψους 20.000,00€ και από τον κωδικό 10.6634  του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2019 ύψους 30.056,44€  , για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως την εξάντληση του 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019. 

∆) Για το Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Λιµενικού  Ταµείου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, η προβλεπόµενη δαπάνη που 
ανέχεται στο ποσό των 1.010,58€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  θα βαρύνει  τον κωδικό 10.6634  του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως  
την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019 

Ε) Για το Ν.Π.∆.∆. της Κ.Ε.∆Η.Κ.Ε. η προβλεπόµενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 5.996,76€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, θα βαρύνει  τον κωδικό 6634 του προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018, για το 
χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως  την εξάντληση του προϋπολογισµού του 
διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 

δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α., του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : CPV: 39830000-9 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα11: 
ΟΜΑ∆Α 1  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς», εκτιµώµενης αξίας 21.527,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑ∆Α 2  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ-Α΄Παιδ. Σταθµός 
Αργοστολίου», εκτιµώµενης αξίας 3.638,60 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 3  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ-B΄Παιδ. Σταθµός 
Αργοστολίου», εκτιµώµενης αξίας 3..361,80 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 4  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός 
παιδικός σταθµός Ελειού  Πρόννων», εκτιµώµενης αξίας 707,45 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 5  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός 
παιδικός σταθµός Παλλικής», εκτιµώµενης αξίας 2.351,85 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 6  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός 
παιδικός σταθµός ΣΑΜΗΣ», εκτιµώµενης αξίας 1.852,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 7  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- Παιδ. Σταθµός 
παιδικός σταθµός ΠΥΛΑΡΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 1.399,15 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 8  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- ΚΗΦΗ 
ΠΥΛΑΡΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 865,95 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 9  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ΟΚΑΠ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΚΑΠ-ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΣΣ & ΚΑΠΗ», εκτιµώµενης αξίας 801,25 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 10  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 40.368,10 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 11  : «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ LIMENIKO 
TAMEIO», εκτιµώµενης αξίας 814,98 πλέον ΦΠΑ 24%. 
ΟΜΑ∆Α 12: «προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Ν.Π. K.E.∆Η.ΚΕ.», εκτιµώµενης 
αξίας 4.836,10 πλέον ΦΠΑ 24%. 
Προσφορές υποβάλλονται για µία οµάδα είτε  για περισσότερες οµάδες είτε και για το σύνολο των οµάδων, για 
τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της κάθε οµάδας12. 

Στα υπό προµήθεια είδη οι ζητούµενες συσκευασίες είναι ενδεικτικές σύµφωνα και µε την έρευνα 
αγοράς που διενεργήθηκε για τον προσδιορισµό της τιµής έκαστου είδους και σύµφωνα µε τις ανάγκες έκαστου 
νοµικού προσώπου (π.χ. υγρό καθαρισµού 750ml). Ο οικονοµικός φορέας δύναται να προσφέρει τα υπό 

                                                 
11 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη 

μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων 

αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε 

τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό 

έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016. 

12 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για 

ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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προµήθεια είδη  και σε µικρότερη συσκευασία καλύπτοντας το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας  (π.χ χλώριο 
4lt δύναται να προσφερθεί χλώριο ενδεικτικά σε συσκευασία των 500ml, 1lt, 2, lt, καλύπτοντας την αιτούµενη 
συνολική ποσότητα.  

Για τα ανταλλακτικά γκαζάκια ζητείται συγκεκριµένος τύπος εφόσον πρέπει να είναι συµβατά µε τις 
διαθέσιµες συσκευές έκαστου νοµικού προσώπου. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι επώνυµα ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά και να διαθέτουν τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις CE  ή υγειονοµικές εγκρίσεις όπου απαιτείται. 

 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 102.330,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 

% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 82.524,23  ΦΠΑ : €19805,81.). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και έως   την 
εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της 
παρούσας διακήρυξης.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 13 
της τιµής . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 
της ∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν τους όρους  του ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια  
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των 
Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α., του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ και  β) 
διαγωνισµός θα διεξαχθεί, µεσω ΕΣΣΗ∆ΗΣ , την  ∆ευτέρα    2η   Απριλίου 2018 και ώρα  23:59:00 µ.µ  
Οι κ.κ  ∆ηµητράτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

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

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  9   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) τις 289 και 290/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
 το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους  διακήρυξης  διενέργειας ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  µε την 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 για την Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για 
τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ν.Π.∆.∆. του, ήτοι του Ο.Κ.Α.Π.,του ∆.Γ.Α., 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ µε την  εκτιµώµενη αξία της σύµβασης να ανέρχεται στο 
ποσό των 102.330,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 82.524,23  ΦΠΑ : 
€19805,81.)  
Για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς  η προβλεπόµενη δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό 26.693,48 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του ∆ήµου και τον κωδικό 10.6634 και τον  20.6634  του  οικονοµικού 
έτους  2018 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης  και έως   την εξάντληση του 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το 2019. 
 
 2). Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/04/2018 και ώρα  23:59:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
την  5/04/2018, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 π.µ. 

 
3). Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης : 
Στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.1:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 55169 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 1 1 1, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.κefallonia.gov.gr  στην διαδροµή : O ∆ΗΜΟΣ ►  
 Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
4) Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής1 η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν 
άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα 
του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης1. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά1 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών1 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  70  / 2018                                                                  Α∆Α: ΩΣΑΜΩΕ5-72∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2018» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 9ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθµ. πρωτ. 5387 /27-02-2018 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αργοστόλι : 27.02.2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                               Aριθ.Πρωτ.: 5387  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής 
των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018»  
Σήµερα 27.02.2018 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 4538/16-02-2018 Πρόσκληση 
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
αριθµ. 83/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου ,αποτελούµενη από τους:  
1. Λεωνίδα Παγουλάτο, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών(Πρόεδρο)  
2. Γεράσιµο Ταραζή, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (Μέλος).  
3. ∆ιονύσιο Μανωλάτο, κλάδου ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (Μέλος).  
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
έτους 2018», για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
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Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου 
του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές 
έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά.  
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη,  
α)την αριθ. 78/2017 Μελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού 
Συνεργείων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2018»,  
β)την αριθ. 389/2017 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και 
καθορίσθηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη 
προµήθεια,  
γ)την αριθ. 28/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης 
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2018»  
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δ)την µε αριθ. πρωτ. 50/3728/09-02-2018 ∆ιακήρυξη(Α∆ΑΜ:18PROC002647709 & Α∆Α:6ΦΕΝΩΕ5-ΥΕ9) του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού- για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2018» ε)την αριθ. 3739/09-02-2018 Περίληψη 
∆ιακήρυξης(Α∆ΑΜ:18PROC002647983 & Α∆Α:Ω4ΞΜΩΕ5-ΒΒΛ) για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2018»,  
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής 
των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2018»,  
2.Την εξεύρεση προµηθευτών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου.  
Τα µέλη της επιτροπής  
1. Λεωνίδας Παγουλάτος ________________  
2. Γεράσιµος Ταραζής __________  
3. ∆ιονύσιος Μανωλάτος ________  
Aκριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο  
Με εντολή ∆ηµάρχου  
Αργοστόλι 05/03/2018  
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έτους 2018 και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού . 

                     Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Παπαδάτος 
                       Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης  Άγγελος.     
                     Οι κ.κ ∆ηµητράτος   Γεράσιµος και  Γκισγκίνης Νικόλαος καταψηφίζουν την εισήγηση. 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   389  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  28 /2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων ( Α∆Α: ΩΗΨΞΩΕ5-83Ν) 
4) το µε αρίθµ. 5387 /27-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 5387/27-02-2018  Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού  
διαγωνισµού  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και µε κριτήριο κατακύρωσης την «χαµηλότερη 
προσφορά» (µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) η οποία  είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης  για την Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής 
των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018, συνολικής δαπάνης  53.225,81 € 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.774,19 €) δηλαδή συνολικά 66.000,00 € . 

2. Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον παραπάνω διαγωνισµού για την Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018. 

 
3. Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  

Προµήθειας ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018,  εφόσον απέβη άγονος η µε αριθ. πρωτ. 50/3728/09-02-2018 
∆ιακήρυξη  του ∆ιαγωνισµού της εν λόγω προµήθειας ( δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  71 / 2018                                                                        Α∆Α:6Ζ Ψ6ΩΕ5-226    
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού γιε την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULARLOGIN GENESIS»  για το 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 10ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : Έγκριση 
Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SINGULARLOGIN GENESIS»  για το 2018. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθµ. πρωτ. 5388 /27-02-2018 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 
Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULARLOGIN 
GENESIS»  και την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω διαγωνισµού . 
Ο  κ. ∆ηµητράτος   Γεράσιµος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

                    Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι καταψηφίζει  το εν λόγω θέµα  γιατί δεν πιστεύει ότι από  
                    αβλεψία δεν   ενηµερώθηκε  για να συµµετέχει   στην δηµοπρασία η συγκεκριµένη  εταιρεία που 
                    στηρίζει τα µηχανογραφικά προγράµµατα του ∆ήµου και προσθέτει ότι θα παρακολουθήσουν το 
                     θέµα σε σχέση µε το ποσό κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 
                      Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Παπαδάτος 
                       Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης  Άγγελος.     
 

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   10 /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  27 /2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων ,Α∆Α: 68ΕΗΩΕ5-6∆Φ    
4) το µε αρίθµ. 5388 /27-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 5388/27-02-2018  Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού  
διαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος SINGULARLOGIN GENESIS»  για το 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε ενδεικτικό προϋπολογισµό στο ποσό των 40.862,00 € χωρίς τον 
ΦΠΑ. 
2. Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον παραπάνω διαγωνισµού  για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULARLOGIN GENESIS»  για το 2018 
 
3.Την προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της  Υπηρεσίας «Παραµετροποίηση 
και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULARLOGIN GENESIS»  εφόσον απέβη 
άγονος η µε αριθ. πρωτ. 47/3695/8-02-2018  ∆ιακήρυξη  του ∆ιαγωνισµού της εν λόγω  Υπηρεσίας ( δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    72 / 2018                                                                         Α∆Α: ΩΖ9ΡΩΕ5-Γ5Ψ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 7/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
          
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα  
 ηµερήσιας διάταξης «Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατάτης 7/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» 
 θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  5017/23-02-2018 εισήγηση της  
 Προϊσταµένης της  Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου  Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία  
αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Την 1-10-2014 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 17-09-2014 (αρ. κατ. 78/2014) αγωγή του ∆ιονυσίου 
Παπαδάτου, µε την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να του καταβάλλει το ποσό  των  7.999,92  ευρώ.  
Βάση της απαίτησης του είναι η µε αριθ. 38986/14-09-2012 σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε την οποία του 
είχαν ανατεθεί εργασίες συντήρησης και επισκευής αγροτικών δρόµων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων. 
 Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και µε την µε αριθ. 7/2018 
απόφαση έγινε δεκτή. Συγκεκριµένα το ∆ικαστήριο υποχρέωσε το ∆ήµο Κεφαλονιάς να καταβάλλει στον ενάγοντα 
το ποσό των 7.999,92 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής και κήρυξε την απόφαση προσωρινά 
εκτελεστή για το σύνολο του επιδικασθέντος ποσού.  
 Κατά της απόφασης αυτής υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έφεσης.  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 
3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων.  
 Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει  την  άσκηση  έφεσης  
κατά  της µε αριθ. 7/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και να εξουσιοδοτήσει την υπογράφουσα την 
παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αυτής και την παράσταση της 
κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.    
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος –∆ηµητράτος   
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                    Γεράσιµος – Παπαδάτος Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας –∆ηµητράτος Γεράσιµος και  
                    Κωνσταντάκης    Άγγελος.    

Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 5017/ 23-02-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την  άσκηση  έφεσης  κατά  της µε αριθ. 7/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου . 
2. Εξουσιοδοτεί την επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την 

άσκηση της εν λόγω έφεσης  και την παράσταση της κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο.    

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   73  / 2018                                                                       Α∆Α: 6Β3ΒΩΕ5-Μ2Υ      
ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 27/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της 
 Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 27/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ πρωτ.  6086/5-03-2018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
Την 30.12.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 20.12.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 82/19.12.2016 

αγωγή των Γερασίµου Παυλάτου κ.λ.π. (συνολικά 55 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ) κατά του ∆ήµου µας, απευθυνόµενη 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, µε την οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή, ζητούσαν να 
υποχρεωθούµε να τους καταβάλλουµε για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 µέχρι και την 20.12.2016 το 
συνολικό χρηµατικό ποσό των 319.422 ευρώ που αντιστοιχεί στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς στο 
επίδοµα αδείας της ως άνω χρονικής περιόδου και ειδικότερα : α) το χρηµατικό ποσό των 6.552 ευρώ για καθένα 
από τους 1ο και 2η των αντιδίκων, β) το χρηµατικό ποσό των 6.222 ευρώ για καθένα από τους 3η και 4η των 
αντιδίκων, γ) το χρηµατικό ποσό των 5.148 ευρώ για καθένα από τους 5ο έως 32η των αντιδίκων και δ) το 
χρηµατικό ποσό των 6.510 ευρώ για καθένα από τους 33ο και 55ο των αντιδίκων, άλλως και εντελώς επικουρικά 
για την ως άνω αιτία το συνολικό χρηµατικό ποσό των 3.000 ευρώ για καθένα και καθεµία από τους αντιδίκους 
και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 165.000 ευρώ. 
Η ως άνω αγωγή εκδικάσθηκε κατά την δικάσιµο της 29.05.2017 και επ’ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 27/2018 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων και 
υποχρεωθήκαµε να καταβάλλουµε σε καθένα από τους αντιδίκους (πλην του 13ου εξ αυτών για τον οποίο η αγωγή 
απορρίφθηκε ως απαράδεκτη) το χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 
επόµενη της αγωγής και µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. 
Κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας και δεδοµένου ότι συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι δύναται 
να ασκήσει έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 για την λήψη απόφασης 
σχετικά µε την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων. 
Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως : α) αποφασίσει για την άσκηση έφεσης από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά των 1. Παυλάτου Γεράσιµου του Ευαγγέλου, 2. Βάλσαµου Νεκταρίας του ∆ιονυσίου, 3. 
Ψαρρού Ιωάννας του Μιχαήλ,4. Γαλιατσάτου Άννας του ∆ηµητρίου,5. Κουρκουµέλη Ανδρέα του ∆ιονυσίου,6. 
∆ηµάτου ∆ιονυσίου του Νικολάου,7. Σταθάτου ∆ιονυσίου του Πέτρου,8. Μολφέτα Χαραλάµπους του Ευαγγέλου,9. 
Μπενετάτου Άγγελου του Ηλία,10. Γασπαρινάτου Γερασίµου του Πέτρου,11. Πολλάτου Νικολάου του 
∆ιονυσίου,12. Φραγκισκάτου Ιωάννη του Αντωνίου, 13. Αυγουστάτου Αντιγόνης του Χαραλάµπους, 14. 
Γαβριελάτου Χριστοφόρου του Γεωργίου, 15. Νιφοράτου Παναγή του Κωνσταντίνου, 16. Παπαχρήστου 
Αδαµαντίας του Νικολάου, 17. Ζαµπαύτη Θεοδώρου του Γερασίµου, 18. Χριστοδουλάτου Παναγή του Σωτηρίου, 
19. Κακούρη Σπυρίδωνος του Γερασίµου, 20. Βαλλιάνου Ιωάννη του ∆ιονυσίου, 21. Πολλάκη ∆ιονυσίου του 
Γερασίµου, 22. Πολλάκη Θεοδώρου του Γερασίµου, 23. Ζακυνθινού Ανδρέα του ∆ιονυσίου, 24. Μενάγια 
Γερασίµου του Ανδρογιάνη, 25. Αντωνέλου Μιχαήλ του Αθανασίου, 26. Γενατά – Θωµάτου Νικολάου του 
Αγγέλου, 27 . Μπαράκου Ουρανίας του Παντελέων, 28. Πεφάνη Αικατερίνης του Μιχαήλ, 29 . Μουρελάτου 
∆ιονυσίου του Σπυρίδωνος, 30. Βλάχου Παναγή του Νικολάου, 31. Κυριακάτου Ευτυχίας του Αγγέλου, 32. 
Παραµερίτη Αλέξανδρου του Γερασίµου, 33. Ρουµελιώτη Γερασίµου του Παναγή, 34. Μαζαράκη Ευαγγέλου του 
Γερασίµου, 35. Παναγιωτόπουλου Χριστοφόρου του Χρήστου, 36. Κορκού Σπυρίδωνος του Γερασίµου, 37. 
Κουρκουµέλη Φωτίου του Αναστασίου, 38. Βουτσινά Ανδρέα του Γερασίµου, 39. Παραµερίτη Ευάγγελου του 
Γερασίµου, 40. Μιχαλάτου Άγγελου του Γερασίµου, 41. Κοσµάτου Χαραλάµπους του Παναγή, 42. Λάσκαρη 
Γρηγορίου του ∆ηµοσθένη, 43. Καλογηρά Παναγή του Ματθαίου, 44. Μωυσίδη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου, 45. 
Καγκάδη Νικολάου του Μιχαήλ, 46. Κωτατή – Μολφέτα Ρεββέκα του Πουάν – Γεωργίου, 47. Τσουρούφλης 
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∆ιονύσιος του Γερασίµου – Σωτηρίου, 48. Κοσµετάτου Σπυροδιονυσίου του Κωνσταντίνου, 49. Μουρελάτου 
Σπυρίδωνος του Ανδρέα, 50. Καραβιώτη Παναγή του Γεωργίου – Ανδρέα, 
51. Κουµαριώτη Χαρίτου του Χρήστου, 52. Στεφανάτου Νικολάου του Θεοσέβη, 53. Γαλιατσάτου Γερασίµου του 
Ανδρογιάννη, 54. Απέργη Ηλία του Ελευθερίου και κατά της µε αριθµό 27/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και β) χορηγήσει εντολή – πληρεξουσιότητα 
στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου όπως προβεί στην άσκηση 
της έφεσης και να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν οριστεί, καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή 
δικάσιµο. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ. κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος και Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνουν ότι καταψηφίζουν την εισήγηση γιατί θεωρούν 
ότι ο ∆ήµος πρέπει να σταθεί     στο πλευρό συγκεκριµένων   υπαλλήλων του και θα πρέπει επίσης να πάρουν 
όλα τα χρήµατα που διεκδικούσαν σαν δώρα, γιατί αυτή είναι η πραγµατική αποστολή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος – Παπαδάτος Νικόλαος –
Κουρκουµέλης Ηλίας  και   Κωνσταντάκης    Άγγελος.    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 6086/ 5-03-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
A. Την   άσκηση  έφεσης   από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά των 1. Παυλάτου Γεράσιµου του Ευαγγέλου, 2. 
Βάλσαµου Νεκταρίας του ∆ιονυσίου, 3. Ψαρρού Ιωάννας του Μιχαήλ,4. Γαλιατσάτου Άννας του ∆ηµητρίου,5. 
Κουρκουµέλη Ανδρέα του ∆ιονυσίου,6. ∆ηµάτου ∆ιονυσίου του Νικολάου,7. Σταθάτου ∆ιονυσίου του Πέτρου,8. 
Μολφέτα Χαραλάµπους του Ευαγγέλου,9. Μπενετάτου Άγγελου του Ηλία,10. Γασπαρινάτου Γερασίµου του 
Πέτρου,11. Πολλάτου Νικολάου του ∆ιονυσίου,12. Φραγκισκάτου Ιωάννη του Αντωνίου, 13. Αυγουστάτου 
Αντιγόνης του Χαραλάµπους, 14. Γαβριελάτου Χριστοφόρου του Γεωργίου, 15. Νιφοράτου Παναγή του 
Κωνσταντίνου, 16. Παπαχρήστου Αδαµαντίας του Νικολάου, 17. Ζαµπαύτη Θεοδώρου του Γερασίµου, 18. 
Χριστοδουλάτου Παναγή του Σωτηρίου, 19. Κακούρη Σπυρίδωνος του Γερασίµου, 20. Βαλλιάνου Ιωάννη του 
∆ιονυσίου, 21. Πολλάκη ∆ιονυσίου του Γερασίµου, 22. Πολλάκη Θεοδώρου του Γερασίµου, 23. Ζακυνθινού 
Ανδρέα του ∆ιονυσίου, 24. Μενάγια Γερασίµου του Ανδρογιάνη, 25. Αντωνέλου Μιχαήλ του Αθανασίου, 26. 
Γενατά – Θωµάτου Νικολάου του Αγγέλου, 27 . Μπαράκου Ουρανίας του Παντελέων, 28. Πεφάνη Αικατερίνης του 
Μιχαήλ, 29 . Μουρελάτου ∆ιονυσίου του Σπυρίδωνος, 30. Βλάχου Παναγή του Νικολάου, 31. Κυριακάτου 
Ευτυχίας του Αγγέλου, 32. Παραµερίτη Αλέξανδρου του Γερασίµου, 33. Ρουµελιώτη Γερασίµου του Παναγή, 34. 
Μαζαράκη Ευαγγέλου του Γερασίµου, 35. Παναγιωτόπουλου Χριστοφόρου του Χρήστου, 36. Κορκού 
Σπυρίδωνος του Γερασίµου, 37. Κουρκουµέλη Φωτίου του Αναστασίου, 38. Βουτσινά Ανδρέα του Γερασίµου, 39. 
Παραµερίτη Ευάγγελου του Γερασίµου, 40. Μιχαλάτου Άγγελου του Γερασίµου, 41. Κοσµάτου Χαραλάµπους του 
Παναγή, 42. Λάσκαρη Γρηγορίου του ∆ηµοσθένη, 43. Καλογηρά Παναγή του Ματθαίου, 44. Μωυσίδη Θεοδώρου 
του Κωνσταντίνου, 45. Καγκάδη Νικολάου του Μιχαήλ, 46. Κωτατή – Μολφέτα Ρεββέκα του Πουάν – Γεωργίου, 
47. Τσουρούφλης ∆ιονύσιος του Γερασίµου – Σωτηρίου, 48. Κοσµετάτου Σπυροδιονυσίου του Κωνσταντίνου, 49. 
Μουρελάτου Σπυρίδωνος του Ανδρέα, 50. Καραβιώτη Παναγή του Γεωργίου – Ανδρέα, 
51. Κουµαριώτη Χαρίτου του Χρήστου, 52. Στεφανάτου Νικολάου του Θεοσέβη, 53. Γαλιατσάτου Γερασίµου του 
Ανδρογιάννη, 54. Απέργη Ηλία του Ελευθερίου και  
Β. Την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 27/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και 
 Γ) Χορηγεί  εντολή – πληρεξουσιότητα στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη 
Χριστοφοράτου όπως προβεί στην άσκηση της έφεσης και να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όπου και όταν 
οριστεί, καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  74  / 2018                                                           Α∆Α: 6ΛΡΝΩΕ5-ΩΑΕ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. 
Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 13 ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού 
στην Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π. ∆/τος 171/1987. 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
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Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018  που συνέταξε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7323.09 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην 
Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.000,00 ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα παραµένει 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 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  τρεις  προσφορές : α) του  εργολάβου 
∆ηµοσίων έργων κ. κ. Γεωργίου Κουράκου  µε αρίθ. πρωτ. 6217/6-03-2018  συνολικού ποσού 3.762,16 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β) της  εταιρίας  Χ.Παπαδηµάτος Α.Ε  µε αρίθ. πρωτ. 6218/6-03-2018 συνολικού ποσού 3.831,10 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Παναγή Παπαδηµάτου µε αρίθ. πρωτ. 6219/6-03-2018 συνολικού ποσού 
3.661,10 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον  εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Παναγή 
Παπαδηµάτο  που εδρεύει  στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   043242399 ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 6219/6-03-2019 συνολικού ποσού 3.661,10 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου καταψηφίζει όµως τον 
τρόπο εκτέλεσης του. 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Γεράσιµος – 
Παπαδάτος Νικόλαος –Κουρκουµέλης Ηλίας  και   Κωνσταντάκης    Άγγελος.    

                   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.  6217-6218 & 6219 /6-03-2018   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε την  από 6-02-2017  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  
Υπαλλήλου   της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. 288/2-03-2018  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 30.7323.09 µε τίτλο : «Κατασκευή 
λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή Γηπέδου)» 
     
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4.000,00  Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323. 09 του Προϋπολογισµού του έτους 2017  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Βασιλικάδων 
(περιοχή Γηπέδου)» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Βασιλικάδων (περιοχή 
Γηπέδου)»» όπως περιγράφεται σύµφωνα µε την από 6-02-2017  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  Υπαλλήλου   
της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον  εµπειροτέχνη δηµοσίων έργων κ. Παναγή 
Παπαδηµάτο  που εδρεύει  στα Καταποδάτα Σάµης  Κεφαλλονιάς µε Α.Φ.Μ   043242399 ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την  αρίθ. πρωτ. 6219/6-03-2018 συνολικού ποσού 3.661,10 €   
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα   (30)   ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της  από 6-02-2017  Τεχνικής 
Περιγραφής Εργασιών  του Υπαλλήλου  της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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 
                                                                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                             
                                                                                                                 Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                 
                                                                                                                               Γκισγκίνης Νικόλαος                                                           
                                                                                                                              Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                   
.                                                                                                                              Κωνσταντάκης Άγγελος 
                                                                                                                              ∆ηµητράτος Γεράσιµος           
        Σοφία Γαρµπή   
        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


