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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                         
                                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                             
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  9ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 29η   Μαρτίου   2019 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  29 η  Μαρτίου   του έτους 2019, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα  
12:00 το µεσηµέρι  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   8188/22-03-2019   
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                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                  
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.  Γκισγκίνης  Νικόλαος                                                                            
4.  Kωνσταντάκης Άγγελος   
5. Παπαδάτος Νικόλαος   
6. Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                      
7. Ανουσάκης Νικόλαος  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  101/ 2019   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                        Α∆Α: Ω2ΝΓΩΕ5-50Τ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   
θεµάτων    που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
 
      

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη των 
Μελών της Επιτροπής το  παρακάτω    θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την 
οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των  θεµάτων    που εισάγονται προς 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010  για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των      παρακάτω θεµάτων        εκτός 
ηµερήσιας διάταξης : 
1. Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 

αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου και 
22 Μαρτίου 2019. 

2. Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου. 

 

 
Ζητείται από το Σώµα να οριστεί     το θέµα    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί   προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
Για το παραπάνω θέµα  ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-
Παπαδάτος Νικόλαος- Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
 
 
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  επτά (7)  
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ     το παρακάτω θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.   

1.Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου και 
22 Μαρτίου 2019. 
2. Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου. 
3. Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    102/ 2019                                                                         Α∆Α: 7ΜΒ0ΩΕ5-ΜΡΝ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αγωγής  και ορισµός δικηγόρου. 
 
      

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 2ο    θέµα  εκτός της  
ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε 
 την  101/29-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής( Α∆Α: Ω2ΝΓΩΕ5-50Τ ) θέτει υπόψη  
των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 8589 /27-03-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει 

ως εξής:  

 

            Με το µε αριθ. πρωτ. 7729/19-3-2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη 
της Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την 
περιοχή των ∆ιλινάτων προέκυψε ότι η κεντρική πλατεία του οικισµού µε τα εντός αυτού κτίσµατα 
(καταστήµατα και βοηθητικοί χώροι) έχει εσφαλµένα καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγίου 
Ιωάννη, αντί του ορθού ∆ήµος Κεφαλλονιάς ως οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου µε ΚΑΕΚ 250180204017. Στο εν λόγω ακίνητο έχουν εκτελεσθεί δηµόσια έργα όπως 
τοιχία αντιστήριξης, πλακόστρωση, συντριβάνι και ηλεκτροφωτισµός του χώρου.  
          Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει να ασκήσει αγωγή λόγω 
της ανακριβούς πρώτης εγγραφής προκειµένου να αναγνωρισθεί το δικαίωµα του επί του ανωτέρου 
ακινήτου και να γίνει η απαιτούµενη διόρθωση.   
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
           Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση 
αγωγής στρεφόµενη κατά του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου για την αναγνώριση της κυριότητας και τη 
διόρθωση της ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής ως προς το ακίνητο που χαρακτηρίζεται κεντρική 
πλατεία ∆ιλινάτων, µε τα εντός αυτού κτίσµατα. 
           Παρακαλείται επίσης η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί 
παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αυτής καθώς και για την 
παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ιερού Ναού 
Αγίου Ιωάννου και τον ορισµό της  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση της κατά τη συζήτηση της όποτε 
αυτή οριστεί. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος    
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ. 6916/13-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής  κατά του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου για την 
αναγνώριση της κυριότητας και τη διόρθωση της ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής ως προς το 
ακίνητο που χαρακτηρίζεται κεντρική πλατεία ∆ιλινάτων, µε τα εντός αυτού κτίσµατα και  
2) Ορίζει την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή 
οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    103/ 2019                                                                    Α∆Α: 6Β25ΩΕ5-ΙΛΑ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αγωγής  και ορισµός δικηγόρου. 
      

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 3ο    θέµα  εκτός της  
ηµερήσιας διάταξης : «Άσκηση αγωγής και ορισµός δικηγόρου» όπως εγκρίθηκε η συζήτησή του µε 
 την  101/29-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής( Α∆Α: Ω2ΝΓΩΕ5-50Τ ) θέτει υπόψη  
των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 85891/27-03-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει 

ως εξής:  
            Με το µε αριθ. πρωτ. 7998/21-3-2019 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έθεσε υπόψη 
της Νοµικής Υπηρεσίας ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών για την 
περιοχή των ∆ιλινάτων προέκυψε ότι το νεκροταφείο των ∆ιλινάτων στη θέση «Νιπιφάνι»  έχει 
εσφαλµένα καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη, αντί του ορθού ∆ήµος Κεφαλλονιάς 
ως οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου µε ΚΑΕΚ  250180602008. Σύµφωνα µε 
την παρ. 8 του Κεφ. ΙΙ του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) η δηµιουργία, 
συντήρηση και λειτουργία των Κοιµητηρίων είναι κρατικού χαρακτήρα, αρµοδιότητα η οποία έχει 
ανατεθεί στους ∆ήµους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  
          Ενόψει του ότι εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες ο ∆ήµος µας πρέπει να ασκήσει αγωγή λόγω 
της ανακριβούς πρώτης εγγραφής προκειµένου να αναγνωρισθεί το δικαίωµα του επί του ανωτέρου 
ακινήτου και να γίνει η απαιτούµενη διόρθωση.   
           Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
           Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση 
αγωγής στρεφόµενη κατά του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου για την αναγνώριση της κυριότητας και τη 
διόρθωση της ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής σε σχέση µε το ευρισκόµενο στη θέση «Νιπιφάνι» 
νεκροταφείο ∆ιλινάτων.  
           Παρακαλείται επίσης η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί 
παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αυτής καθώς και για την 
παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής κατά του Ιερού Ναού 
Αγίου Ιωάννου και τον ορισµό της  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου  για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση της κατά τη συζήτηση της όποτε 
αυτή οριστεί. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος    
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ.  8591/27-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Την άσκηση από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς αγωγής  κατά του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου για την  
αναγνώριση της κυριότητας και τη διόρθωση της ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής σε σχέση µε το 
ευρισκόµενο στη θέση «Νιπιφάνι» νεκροταφείο ∆ιλινάτων. 
2) Ορίζει την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή 
οριστεί. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    104/ 2019                                                                     Α∆Α:Ω4ΦΝΩΕ5-22Ξ 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσιών  δικηγόρου. 
      

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία συνεχίζοντας την συνεδρίαση δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο    θέµα   της  
ηµερήσιας διάταξης : «Ανάθεση Υπηρεσιών  δικηγόρου» θέτει υπόψη  των Μελών της Επιτροπής την 

µε αρίθµ. πρωτ. 6898/13-03-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά:  

Η  Πρόεδρος προτείνει την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών  στην δικηγόρο Κεφαλληνίας 
κ.  Κυριακή Παπαδοπούλου προκειµένου να παραστεί  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για  
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να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο µας  στις 15-04-2019  κατά την συζήτηση  της  από 1-03-2019 (αρ.κατ. 
18/2019) αγωγής . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να καταβληθούν τα οφειλόµενα  και δηλώνει ότι καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος    
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη της : 
 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010  
την µε αρίθ. πρωτ.  6898/13-03-2019 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και  
Την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Ορίζει την  δικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Κυριακή Παπαδοπούλου όπως   παραστεί  ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου στις 15-04-2019  για  να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο µας    κατά την 
συζήτηση  της  από 1-03-2019  (αρ.κατ. 18/2019) αγωγής . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   105/ 2019                                                                    Α∆Α: 6ΖΕΥΩΕ5-5ΨΓ 
 
 ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 
                       (Επιστροφής  Αχρεωστήτως Καταβληθέντων). 

 
   
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας την συνεδρίαση , εισηγούµενη   το 3 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Εξειδίκευση εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου 
Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019 (Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων) » έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 η αρµοδιότητα της έγκρισης δαπανών και διάθεσης 
πιστώσεων ανήκει στο  ∆ήµαρχο εκτός αν απαιτείται εξειδίκευσης των πιστώσεων οπού τότε αρµόδιο 
όργανο ορίζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Με την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκαν  
στην Οικονοµική οι παρακάτω αρµοδιότητες : α) η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού ΚΑΕ , εκτός από την εξειδίκευση του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης –
αποζηµιώσεις ,λοιπά έξοδα» του άρθρου 158 παρ. 3 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος , τιµητικές διακρίσεις , τουριστική 
προβολή έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και 
βοηθήµατα» του Ν  3463/2006 
Β)  η αρµοδιότητα για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 219 
του Ν 4412/2106. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θέτει υπόψη της Επιτροπής  την από 28-04-2019 εισήγηση του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Πέτρου Αλεξανδράτου  η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Εισηγήσεις για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από χρέωση ∆ηµοτικών τελών για 1, 2, 3, 4, 5 
και από εκ παραδροµής κατάθεση επιπλέον ποσού για το 6, συγκεκριµένα :  
 
1. Παρασκευάς Χιόνης, 268,85€ 
2. Αγαθονίκη Τζανετάτου, 270,36€ 
3. Ευάγγελος Κατσιγιώργης, 37,80€ 
4. Σπίνου ∆ιονυσία, 68,73 € 
5. Ξυδιά Γερασιµίνα, 170,40 € 
6. Βλαχάκη Μαρία, 6,71€ 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα 
θέµατα που αφορούν το ∆ήµο εκτός από εκείνα τα οποία ανήκουν εκ του Νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή 
άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του»  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 5 εδάφιο β. του Ν. 4555/2018 δεν απαιτείται απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιστροφή χρηµατικών ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τους 
∆ήµους. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 εδαφ. 1 του Ν. 4555/2018 Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό ύστερα από αναµόρφωση, µε την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 
είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην περίπτωση αυτή πριν την απόφαση του ∆ηµάρχου προηγείται σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού. 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2019 και στον Κ.Α.Ε. 00.8261.01 έχει προβλεφθεί πίστωση 
ποσό € 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες) µε τίτλο «επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» και για να 
αποδοθούν τα ως άνω αναφερόµενα ποσά στους δικαιούχους απαιτείται εξειδίκευση της εγκεκριµένης για το 2019 
πίστωσης. 
Με την αριθ. 357/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα για την εξειδίκευση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού ανά Κ.Α.Ε στην Οικονοµική Επιτροπή, εκτός από την εξειδίκευση των πιστώσεων 
του άρθρου 140 «∆απάνες µετακίνησης – αποζηµιώσεις- λοιπά έξοδα αιρετών» του άρθρου 158 παρ. 3 
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος, 
τιµητικές διακρίσεις, τουριστική προβολή, έκτακτες επιχορηγήσεις σε ΝΠ∆∆ του ∆ήµου» και του άρθρου 202 
«Επιχορηγήσεις – βοηθήµατα» του Ν. 3463/2006. 
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία πρέπει να 
εξειδικεύεται πίστωση 822,85 € (οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) σε βάρος του Κ.Α.Ε 
00.861.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2019 προκειµένου να αποδοθούν ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα στους παρακάτω:  
 
1. Παρασκευάς Χιόνης, 268,85€ 
2. Αγαθονίκη Τζανετάτου, 270,36€ 
3. Ευάγγελος Κατσιγιώργης, 37,80€ 
4. Σπίνου ∆ιονυσία, 68,73 € 
5. Ξυδιά Γερασιµίνα, 170,40 € 
6. Βλαχάκη Μαρία, 6,71€ 
 

Ο Προϊστάµενος  
Τµήµατος Ταµείου 

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

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

- την 357/28-11-2018 (Α∆Α: ΨΣ1ΠΩΕ5-ΕΤΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων). 

- Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
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                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Εξειδικεύει την  πίστωση  του ποσού των 822,85 € (οκτακόσιων είκοσι δύο Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) 
σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.861.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2019 προκειµένου να 
αποδοθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στους παρακάτω δικαιούχους:  
 
1. Παρασκευάς Χιόνης :                      ποσό            268,85   € 
2. Αγαθονίκη Τζανετάτου:                   ποσό             270,36  € 
3. Ευάγγελος Κατσιγιώργης:              ποσό               37,80   € 
4. Σπίνου ∆ιονυσία :                          ποσό               68,73   € 
5. Ξυδιά Γερασιµίνα:                          ποσό             170,40   € 
6. Βλαχάκη Μαρία :                            ποσό                 6,71   € 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   106 / 2019                                                                         Α∆Α: Ω1ΧΝΩΕ5-Η96       
ΘΕΜΑ: Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το  5ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση 
δικτύου ΦΟΠ » έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 8738 /28-03-2019  εισήγηση του 
Προϊστάµενου  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιου Παγώνη 
που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για επέκταση δικτύου ΦΟΠ » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού  29.044,13  € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παπαδάτο Γεώεργιο     για 
την επέκταση δικτύου ΦΟΠ σύµφωνα µε την 120/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου    και 
αναλυτικά  
ΠΟΣΟ                                                                                             Κ.Α. 
29.044,13 €         ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ                     20.7325.02  
                              ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΎΜΦΩΝΑ  ΜΕ  : α)αίτηµα  ανάληψης δαπάνης (155/2019) 
                          β)  Απόφαση   Ανάληψης Υποχρέωσης.(352/2019) 
                          γ) την 120/2019 απόφαση ∆.Σ  
                          
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.  
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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. ∆ιονύσιο Παγώνη        ποσού 29.044,13    € για  την επέκταση δικτύου ΦΟΠ οδών και 
Πλατειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
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- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος    
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το 155/2019  αίτηµα 
3) την 352/2019  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης    
4) την 120/2019 απόφαση ∆.Σ  
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παπαδάτο 
Γεώργιο  συνολικού  ποσού 29.044,13  € από τον Κ.Α 20. 7325.02 για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ 
οδών και Πλατειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως αναφέρονται στην 120/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
2. Η απόδοση λογαριασµού του  παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής  θα γίνει έως την   29-06-2019. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   107 / 2019                                                                      Α∆Α: 6ΤΦ2ΩΕ5-509 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (1ου) Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016)  ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 
«Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 

 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση εισηγούµενη    το  6o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (1ου) Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016)  ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 
«Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 7108/ 14-03-2019  εν λόγω  Πρακτικό  
το   οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ(1ο) 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών (Ν 4412/2016). 

Αρ. αποφ: 18/2019 , 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 14/03/2019, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, 
συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 6712/08-03-2019 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
αριθ. 32/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Ελευθεράτου Αικατερίνη  

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού 65.083,36 € µε Φ.Π.Α.13% & 24%». 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 122/5569/28-02-2019 διακήρυξη, η 14η 
Μαρτίου 2019 και ώρα και ώρα 10:00 π.µ. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού 
τµήµατος , κο. Μπεκατώρο Γεώργιο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του 
ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά, 

Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν, δια του νοµίµου εκπροσώπου τους,  προσφορά δύο(2) εταιρείες, 
και αναλυτικά ως εξής: 

α) η επιχείρηση µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.», της 
οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 7104/14-03-2019, 

β)η επιχείρηση µε την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, της οποίας η προσφορά έλαβε αριθ. πρωτ. 7106/14-03-
2019, 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό  των φακέλων 
των  ως άνω αναφεροµένων προσφορών .  
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και από τις εταιρείες µε τις ως άνω αναφερθείσες 
επωνυµίες, δύο(2)  κατατεθειµένες προσφορές. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής»  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του «Φακέλου Προσφοράς» των  ως 
άνω αναφερθέντων   επιχειρήσεων , και µε τη σειρά που αυτές πρωτοκολλήθηκαν  µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο αυτών, και αναλυτικά ως εξής  

Μετά την  αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς , η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι και αναλυτικότερα :  
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α) εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”και τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» ήταν τοποθετηµένοι: 

1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 

παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  διαπίστωσε ότι τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»  της κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία “ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”και 
τον δ.τ. «DELI FOODS E.E.» ήταν σύµφωνα µε την, υπ΄αριθ.  122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), για την επιλογή αναδόχου για 
την « Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», πλην όµως 
παρουσίαζε το ως κάτωθι αναφερόµενο ι πρόδηλο τυπικό σφάλµα,: 

Ι]το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆.)δεν είχε µονογραφεί σε όλες τις σελίδες αυτού 
β)εντός του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», της επιχείρησης µε την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, 

ήταν τοποθετηµένοι: 
1ον)ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
2ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», , 
3ον) ένας χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι το εξωτερικό των φακέλων αυτών(εµπρόσθια όψη) δεν έφερε τα στοιχεία του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα,  
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 

παραπάνω αναφεροµένης κατατεθειµένης προσφοράς , και  στα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  της 
κατατεθειµένης προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία“Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” δεν ήταν πλήρη και σύµφωνα  µε την 
υπ΄αριθ.  122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξη(άρθρο 4), και συγκεκριµένα:  

1ον)δεν περιλαµβάνονταν - επί ποινή αποκλεισµού- το σύνολο των αναφεροµένων  στο άρθρο 4 της εν λόγω διακήρυξης, ήτοι 
δεν είχε- επί ποινή αποκλεισµού- προσκοµίσει  το   µε  αρίθµηση ∆ ,αναφερόµενο στο άρθρο 4 της υπ΄αριθ.  122/5569/28-02-2019 
∆ιακήρυξης, ήτοι  την απόφαση του διαχειριστή για την έγκριση συµµετοχής της στο διαγωνισµό εφόσον πρόκειται για  οµόρρυθµη 
εταιρεία. 

2ον)στην προσκοµισθείσα , Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (120 
ηµέρες),ο εν λόγω οικονοµικός φορέας –επί ποινή αποκλεισµού- είχε αναγράψει ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα(90) ηµέρες  

 Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση,οµοφώνως αποφάσισε όπως : 
1ον) σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθ.  122/5569/28-02-2019 ∆ιακήρυξης, αποκλείσει από την συνέχεια του 

∆ιαγωνισµού(αποσφράγιση Υποφακέλου Τεχνικών Προδιαγραφών και Υποφακέλου Οικονοµική Προσφορά )την προσφορά της εταιρείας 
µε την επωνυµία “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, και για τους ως άνω αναφερθέντες λόγους , 

2ον) ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ” : 
 α)να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) , ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

επιχείρησής, προκειµένου να  προβεί στη  συµπλήρωση των µονογραφών 
Σηµειώνεται ότι στο σηµείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτής όπως ζητήσει 

εγγράφως  από τον ως άνω αναφεροµένο οικονοµικό φορέα – πλην του οικ. Φορέα µε την επωνυµία“Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ο 
οποίος και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν απεκλείσθη από την συνέχεια του διαγωνισµού,- εντός επτά(7) ηµερών από τη λήψη 
της έγγραφης ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί , είτε να προσέλθουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  και διορθώσουν τις 
επουσιώδεις πληµµέλειες & πρόδηλα τυπικά σφάλµατα είτε να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους επί των πληµµελειών και προδήλων 
τυπικών σφαλµάτων που  επισηµάνθηκαν . 

Στο σηµείο  αυτό η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν της αριθ. 7908/20-03-2019 πρόσκλησης του Προέδρου της, συνήλθε 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν θέµατι διαγωνισµού µετά την 
πάροδο της αποκλειστικής προθεσµίας των 7 ηµερών, ήτοι :  

α)την εξέταση των επικαιροποιηµένων ∆ικ/ών Συµµετοχής του ως άνω αναφεροµένου οικονοµικού φορέα από τον οποίο είχε 
ζητηθεί διευκρινίσεις και 

β) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν θέµατι διαγωνισµού , ήτοι την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» & του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ 
Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”  -πλην του οικονοµικού φορέα “Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, ο οποίος ,και για τους λόγους που 
αναλύθηκαν διεξοδικά ανωτέρω, απεκλείσθη από την συνέχεια του διαγωνισµού -που  είχε καταθέσει προσφορά , 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

2. Αναπληρωµατικό Μέλος ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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3. Αναπληρωµατικό Μέλος Ελευθεράτου Αικατερίνη  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στα µέλη της και στον ως κάτωθι αναφεροµένο, 
παρευρισκόµενο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, ήτοι τον εκπρόσωπο του οικ. φορέα µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ 
Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»   ότι: 

Α)στις 15/3/2019  προσήλθε στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο οικ. Φορέας µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» προσκοµίζοντας το Τ.Ε.Υ.∆. διορθωµένο σύµφωνα µε τις αναφερόµενες, στο αριθ. 
7121/14-03-2019-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής, παρατηρήσεις, ήτοι µονογραφές σε όλες τις σελίδες του Τ.Ε.Υ.∆.  

Β) την συνέχιση του διαγωνισµού(αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” και του 
υποφακέλου µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά για τον  οικονοµικό φορέα- εξαιρουµένου του οικονοµικού φορέα µε τη επωνυµία 
«Μ.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ο οποίος και για τους λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά ανωτέρω απεκλείσθη από τη 
συνέχεια του διαγωνισµού- που κατέθεσε εµπρόθεσµα προσφορά στο διαγωνισµό για την προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  , ήτοι τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία“ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής  προχώρησαν στην αποσφράγιση  του υποφακέλου µε την ένδειξη 
“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της  ως άνω αναφερθείσας   επιχειρήσεως , µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο αυτής, και αναλυτικά ως εξής : 

1ον) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ”, της  κατατεθειµένης 
προσφοράς  της επιχείρησης µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΗ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» και διεπίστωσε ότι ότι τα 
προσφερόµενα είδη ήταν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1  Ενότητα Β,της αριθ. 122/5569/28-02-2019  
∆ιακήρυξης 

Στη συνέχεια η Επιτροπή και µετά διαλογική συζήτηση, οµόφωνα αποφάσισε όπως σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 3/2019 
Μελέτης και τους όρους της αριθ. 122/5569/28-02-2019  ∆ιακήρυξης, προχωρήσει στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη 
“Οικονοµική Προσφορά” του οικονοµικού φορέα του οποίου ο υποφάκελος µε την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” ‘ήταν πλήρης και 
σύµφωνος µε τους όρους της ως άνω αναφεροµένης  ∆ιακήρυξης  και Μελέτης, ήτοι του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
«ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»  . 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση υποφακέλου µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”  του 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» και διεπίστωσε ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας προσέφερε το ποσό των 49.129,45€(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι έκπτωση  3.677,55€ και ποσοστό έκπτωσης 6,96%, επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της αριθ. 3/2019 Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  προµήθεια «Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 6,96% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%) 60.651,32€ . 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) 
αντίγραφα 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ(21/3/2019)                                          α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(14/03/2019)______________ 
 
                                        β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (21/03/2019)________________    
     

                    γ)ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(21/03/2019)__________________ 
 

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

 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό του παραπάνω Πρακτικού Ι  του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 
65.083,36€ (εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%) 
και την  ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  ,  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 6,96% και συνολική προσφορά(µε ΦΠΑ 13% & 24%) 
60.651,32 € . 

    Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί βλέπουν να γίνεται  κάτι περίεργο στον συγκεκριµένο  διαγωνισµό. 
   Την εισήγηση   της Προέδρου    ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος 
Νικόλαος- Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

1) το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2) Τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για την προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ(αριθ. 128/31-1-2019 αίτηµα Ν.Π./αριθ. πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:2482/01-02-2019) 

3) Την 42/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για την Έγκριση της Μελέτης και τον 
καθορισµό τρόπου διενέργειας του διαγωνισµού. 

4) Την 52/26-02-2019 Α∆Α: Ψ4ΚΘΩΕ5-Ζ0Υ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων 
της το διακήρυξης . 

5) Το µε αρίθµ. πρωτ. 7108/14-03-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
             Την εισήγηση της Προέδρου:  
    
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 7108/14-03-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής  του Συνοπτικού διαγωνισµού  , µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 65.083,36€ 
(εξήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α(13% & 24%). 
 
2. Ανακηρύσσει   Προσωρινό Ανάδοχο  για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ ΤΡΟΦΕΣ Ε.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ», ο οποίος προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 6,96% και συνολική προσφορά  µε ΦΠΑ 13% & 24%)  60.651,32  € . 
3. Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, έπειτα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11. Η αναθέτουσα αρχή, αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
3. Η ένσταση κατά της διακήρυξης δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   108/ 2019                                                                     Α∆Α: Ω∆ΘΑΩΕ5-1ΨΡ    

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ( ά αποσπάσµα) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 
 το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση  Πρακτικού ΙΙ  ( ά αποσπάσµα) της  Επιτροπής  

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 

Καρδακάτων», θέτει  υπόψη της Επιτροπής το  από 18-03-2019   Πρακτικό Ι (α΄ 
απόσπασµα)  για το εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α)  την έγκριση ως έχει    του παραπάνω  Πρακτικού ΙΙ ( ά  αποσπάσµα) της  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
Καρδακάτων» β)  την απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα  την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» γ) την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της εγγυητικής συµµετοχής του παραπάνω 
οικονοµικού φορέα και δ) την κατακύρωση της σύµβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής , τηρούµενης της 
προβλεπόµενης διαδικασίας του άρθρου 4 της διακήρυξης , ήτοι στον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε∆Ε  µε µεση τεκµαρτή έκπτωση 33/%. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος- 
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) Την  134  /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης) 
3) την 272/21-09-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτιση των όρων. (Α∆Α 
:  7ΝΧΝΩΕ5-ΤΡΜ) 
4) την  αρίθ. 625/26-09-2018 ∆ιακήρυξης µε Α∆Α : Ψ5∆ΚΩΕ5-6ΙΨ 
5) την 319/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: Ω2ΝΩΩΕ5-ΚΤΗ.  
 6) το από  27-11-2018 Πρακτικό Ι (α΄ απόσπασµα)  της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  
7) το από 15-01-2019 Πρακτικό Ι (β΄ απόσπασµα) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού όπως εγκρίθηκε µε 
την 28/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  Α∆Α: ΩΙΣ1ΩΕ5-ΩΒΨ 
 Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το  Πρακτικό  Ι Ι( ά  αποσπάσµα ) της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου   «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Καρδακάτων», προϋπολογισµού 
48.833,73  € (µε Φ.Π.Α. 24%) 
2. Απορρίπτει  την  προσφορά  του οικονοµικού φορέα  µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ε.∆.Ε.»  
3. Την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της εγγυητικής συµµετοχής του οικονοµικού φορέα µε την 
επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  και  
4. Κατακυρώνει  την  σύµβαση  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως πλέον συµφέρουσα 
προσφορά από οικονοµική άποψη ,προσφορά βάσει τιµής , τηρούµενης της προβλεπόµενης 
διαδικασίας του άρθρου 4 της διακήρυξης , ήτοι στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε∆Ε  µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 33/%. 

5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες εκτός του 

προσωρινού αναδόχου. 

6. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   109 / 2019                                                                ∆Α: Ω32∆ΩΕ5-ΦΦ∆ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε Αργοστολίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το      8 ο 
θέµα      ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε 
Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
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". 
 
Με την αριθµ.  409/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής του 

έργου  «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε 
Αργοστολίου»σύµφωνα µε την  115/2018 θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 7/03/2019  προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
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Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 7-03-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας  ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης του 

έργου «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε Αργοστολίου» 
Με το αρ. πρωτ. 6504 /7-03 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  8454/26-03-
2019 σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 8454/ 26-03-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 

Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης 
πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού Αγκώνα ∆.Ε Αργοστολίου»  αντί ποσού  23.791,83  €  µε  

Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    επειδή η 
προσφορά του είναι πλήρης. 
 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από  115/2018   θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  409/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος 
κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από τις 7-03-2019  ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ.  6504/7-03 -2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ. 8454 /26-03-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 
Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 

σύµβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Αγίου Ανδρέα Οικισµού 
Αγκώνα ∆.Ε Αργοστολίου»  αντί  ποσού 23.791,83  €  µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε 

την επωνυµία : ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    
θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  409 /2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   110 / 2019                                                                Α∆Α: ΩΚ5ΩΩΕ5-ΜΧΜ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Αντικατάσταση  εσχαρών όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου ∆.Ε Ερίσου». 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το      10 ο 
θέµα      ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Αντικατάσταση  εσχαρών όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου ∆.Ε Ερίσου»έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
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". 
 
Με την αριθµ.  407/2018   Α∆Α: Ω46ΩΕ5-ΚΓΙ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η 

ανάθεση κατασκευής του έργου  «Αντικατάσταση  εσχαρών όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου ∆.Ε 
Ερίσου»σύµφωνα µε την  118 /2018  θεωρηµένη  Μελέτη όπως συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 7/03/2019  προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 7-03-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης 

του έργου «Αντικατάσταση  εσχαρών όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου ∆.Ε Ερίσου» 

Με το αρ. πρωτ. 6496/7-03 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
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Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  7762/19-03-
2019 σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 7762/ 19-03-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 

Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση  εσχαρών 
όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου ∆.Ε Ερίσου»  αντί ποσού  12.335,73  €  µε  Φ.Π.Α   24% στον 

οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     επειδή η προσφορά 
του είναι πλήρης. 
 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από  118/2018  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  407/2018   Α∆Α: Ω46ΩΕ5-ΚΓΙ  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από τις 7-03-2019  ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 6496/7-03 -2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ.  7762/19-03-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. την 273/5-03-219 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 

Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 

σύµβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση  εσχαρών όµβριων υδάτων στο Τ.Κ Άσσου 
∆.Ε Ερίσου»  αντί  ποσού 12.335,73  €  µε  Φ.Π.Α   24%  στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     , επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ     θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  407/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   111 / 2019                                                          Α∆Α: 60Ζ6ΩΕ5-ΨΑΡ 
ΘΕΜΑ : Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Τσιµεντόστρωση αγροτικής οδού προς παραλία  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε 
Αργοστολίου». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  , εισηγούµενη  το      10 ο 
θέµα      ηµερήσιας διάταξης :  Κατακύρωση της σύµβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικής οδού προς παραλία  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε 
Αργοστολίου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 
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δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 
δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες» 
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". 
 
Με την αριθµ.  92/27-02-2019   Α∆Α: 67ΚΛΩΕ5-Π62  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε 

η ανάθεση κατασκευής του έργου  «Τσιµεντόστρωση αγροτικής οδού προς παραλία  
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε Αργοστολίου»σύµφωνα µε την  4 /2019  θεωρηµένη  Μελέτη όπως 

συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς) σε τρίτο, µε προσφυγή στην 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.). 
Με την αριθµ.  244/1-08-2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η  τριµελής 
Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ, η οποία την 7/03/2019  προέβη στην 
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του Κ.Η.Σ.Κ. και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, από τον 
συγκεκριµένο κατάλογο για τη σύµβαση που συµπεριλάµβανε τους, προς κλήρωση, οικονοµικούς 
φορείς. 
Το Κ.Η.Σ.Κ. τις 7-03-2019  παρήγαγε αυτόµατα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης και η 
εκτύπωση του αποτελέσµατος της κλήρωσης, όπου αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονοµικός 
φορέας  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης 

του έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικής οδού προς παραλία  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε 
Αργοστολίου» 

Με το αρ. πρωτ. 6489/7-03 -2019  έγγραφο, ο ∆ήµος µας προέβη σε αποστολή πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο, για κατάθεση δήλωσης αποδοχής του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και σύµφωνης γνώµης για την ανάθεση της σύµβασης, καθώς και προσκόµιση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έργο.  
 
Ο προσωρινός ανάδοχος    κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τον  µε αρίθµ. πρωτ.  7762/19-03-
2019 σφραγισµένο φάκελο µε τα παραπάνω έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν. 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα µε αρίθ. πρωτ. 7762/ 19-03-2019 υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα τους. 
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Σήµερα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω 

Κ.Η.Σ.Κ. και να κατακυρώσει την σύµβαση κατασκευής του έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικής 
οδού προς παραλία  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε Αργοστολίου»  αντί ποσού  24.745,00 €  µε  

Φ.Π.Α   24% στον οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     
επειδή η προσφορά του είναι πλήρης. 
 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. την από  4/2019  θεωρηµένη Μελέτη   όπως συντάχθηκε από την  ∆./νση Τεχνικών  
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
2. την αριθµ.  92/27-02-2019   Α∆Α: 67ΚΛΩΕ5-Π62  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο τρόπος κατασκευής του έργου µε απευθείας ανάθεση 
3. την αριθµ.  244/1-08-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
4. το από τις 7-03-2019  ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσµάτων κλήρωσης από το Κ.Η.Σ.Κ 
5. το αρ. πρωτ. 6489/7-03 -2019  έγγραφο του ∆ήµου µας, για κατάθεση δήλωσης σύµφωνης γνώµης 
για την ανάθεση της σύµβασης και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών  
6. τα µε αρίθ. πρωτ.  7762/19-03-2019 υποβληθέντα στοιχεία  
7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118 

Την εισήγηση της Προέδρου: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει  το αποτέλεσµα  της ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω Κ.Η.Σ.Κ. και την κατακύρωση της 

σύµβασης κατασκευής του έργου «Τσιµεντόστρωση αγροτικής οδού προς παραλία  
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Τ. Κ Θηναίας ∆.Ε Αργοστολίου»  αντί  ποσού 24.745,00  µε  Φ.Π.Α   24%  στον 

οικονοµικό φορέα  µε την επωνυµία : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ     , επειδή η προσφορά 
του είναι πλήρης. 
2) Η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον οικονοµικό φορέα ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ     θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  92/2019  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου . 
3)Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127του Ν 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   112 / 2019                                                                       Α∆Α: Ψ6ΒΥΩΕ5-Μ23  
ΘΕΜΑ : 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενη  το 4 o θέµα  
ηµερήσιας διάταξης : «3 η  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  26 -03-2019 εισήγηση του  Προϊσταµένου  
του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.  Μαντζουράτου Θεόδωρου   η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2019 
 
 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Λύσης και Εκκαθάρισης των κάτωθι τριών ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων: 

- Κοινωνική Επιχείρηση ∆ήµου Λειβαθούς (ΚΕ.∆Η.Λ.) 
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- Κέντρο Χορωδιακής Πράξης (ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) Αργοστολίου – Ληξουρίου 
- ∆ηµοτικός Ραδιοφωνικός Σταθµός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105.9) 
και την έγκριση των λογαριασµών εκκαθαρίσεώς τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ευρέθηκε ότι 
οφείλουν σε Ασφαλιστικούς φορείς και στην ∆.Ο.Υ. ποσό 22.246,47 ευρώ και έχουν τραπεζικές 
καταθέσεις ύψους 1.330,41 ευρώ. 
Προκειµένου να πληρωθούν οι παραπάνω οφειλές και να κατατεθούν στο ταµείο του ∆ήµου µας τα 
ποσά των τραπεζικών τους καταθέσεων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1611 µε τίτλο «Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 
επιχειρήσεις» και εγγραφή πίστωσης ποσού 1.330,41 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.04 µε τίτλο «Οφειλές που προέκυψαν από την Λύση και 
Εκκαθάριση ∆ηµ. Επιχειρήσεων (ΚΕΧΟΠΡΑ-ΚΕ∆ΗΛ-ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ)» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 24.471,18 ευρώ (είναι προσαυξηµένο κατά 10% σε σχέση µε το ποσό του 
Ισολογισµού για την κάλυψη ενδεχόµενων προσαυξήσεων). 

 
2. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων τρέχοντος έτους, παρακαλούµε όπως 

εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 00.6736.01 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους, 
σωµατεία Φιλαρµονικές Κ.λπ..» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6735.01 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 
συλλόγους και σωµατεία» και διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6733 µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε 
άπορους δηµότες» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 ευρώ κατά 3.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6694.01 µε τίτλο «Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων κτιρίων 
κλπ.» και εγγραφή πίστωσης 1.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6322 µε τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων- ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής» και την εγγραφή πίστωσης 
ποσού 5.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8113.10 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 57.969,93 ευρώ κατά 35.807,56 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6063 µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» και διαµορφωµένη 
πίστωση 25.000,00 ευρώ µε το ποσό των 5.753,21 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6162.00 µε τίτλο «Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό 
έλεγχο ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 24.900,00 (περιλαµβάνει και την 
µεταφερόµενη σύµβαση από το 2018) µε το ποσό των 11.000,00 ευρώ προκειµένου να γίνει ο έλεγχος 
των λογιστικών καταστάσεων χρήσης 2019. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6162.02 µε τίτλο «Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό 
έλεγχο απογραφής ∆ήµου Κεφαλλονιάς βάσει των διατάξεων του ν. 4600/2019» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 20.000,00 ευρώ προκειµένου να διοριστεί ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για την απογραφή και 
αποτίµηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων των 
χρηµατικών διαθεσίµων αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.7133 µε τίτλο «Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός» και εγγραφή 
πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.08 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών 
κτιρίων (Τοιχοποιία, Ξυλουργικές Εργασίες, Χρωµατισµοί)» και εγγραφή πίστωσης 3.000,00 ευρώ από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ 

• Μετά από αίτηµα του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου µε θέµα την φιλοξενία Σέρβων µαθητών στα πλαίσια 
αδελφοποίησης που έχει γίνει µε το σχολείο Osma Beogradska Gimnazija Βελιγραδίου, προκειµένου να 
καλυφθεί η δαπάνη σίτισής τους, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
00.6433 µε τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 
και αντιπροσωπειών» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» και διαµορφωµένη 
πίστωση 12.000,00 µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.02 µε τίτλο «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων» που 
αφορά περισυλλογή, µεταφορά στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση, διατροφή, διατήρηση για δέκα 
ηµέρες περίπου και µεταφορά στο χώρο σφαγής και την εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις» 
και διαµορφωµένη πίστωση 50.000,00 ευρώ µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ. 
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• Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6516.00 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)» κατά ποσό 80.000,00 ευρώ και την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 00.6521.00 µε τίτλο 
«Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού - Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων» κατά ποσό 40.000,00 ευρώ. 

 
3. Μετά από έλεγχο του Τεχνικού Προγράµµατος και των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στον 

προϋπολογισµό, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 64.7336.08 µε τίτλο «Σύνδεση ∆ηµοτικού Γηροκοµείου µε δίκτυο 
Ηλεκτροδότησης (Υποέργο 3)» και διαµορφωµένη πίστωση ποσού 82.011,17 ευρώ και την µείωση του 
Κ.Α. Εσόδων 1321.00 µε τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
(B΄ ΦΑΣΗ) » κατά ποσό 82.011,17 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραµµα (ΕΣΠΑ) και τον Προϋπολογισµό 
διότι πληρώθηκε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 61.7336.01 µε τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής» και διαµορφωµένη πίστωση 301.649,24 ευρώ κατά 181.600,00 
ευρώ και του Κ.Α. Εσόδων 1322.34 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου Ανδρέας Βεργωτής"» και διαµορφωµένη πίστωση 301.649,24 ευρώ 
κατά 181.600,00 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραµµα (ΕΣΠΑ) και τον Προϋπολογισµό διότι πληρώθηκε 
κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

 
4. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων και σχετικό αίτηµα του Αντιδηµάρχου 

Παλικής, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.04 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Παλικής» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 2.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, µε το ποσό των 3.648,69 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.04 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου 
Πετανών ∆.Ε. Παλικής», διαµορφωµένη πίστωση 12.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά ποσό 
3.648,69 ευρώ. Με την µεταβολή αυτή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού 
προγράµµατος. 

 
5. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων και σχετικό αίτηµα του Αντιδηµάρχου 

Πυλαρέων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.10 µε τίτλο «Υπηρεσίες ευπρεπισµού, συντήρησης και 
επισκευής κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισµού ∆.Ε. Πυλάρου» και εγγραφή πίστωσης 7.000,00 ευρώ 
µε χρηµατοδότηση από την ΣΑΤΑ. Με την µεταβολή αυτή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την 
ενηµέρωση του Τεχνικού προγράµµατος. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.05 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 
και έτοιµου χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Πυλάρου», διαµορφωµένη 
πίστωση 8.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά ποσό 4.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6264.01 µε τίτλο «Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες στην 
Τ.Κ. Αγ. Ευφηµίας», διαµορφωµένη πίστωση 11.500,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά 3.000,00 
ευρώ. Με την µεταβολή αυτή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού 
προγράµµατος. 

 
6. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων και σχετικό αίτηµα του Αντιδηµάρχου 

Ελειού-Πρόννων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.7135.26 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων 
χώρων ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και εγγραφή πίστωσης 15.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση από την 
ΣΑΤΑ.  

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.02 µε τίτλο «Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5Χ5 ∆.Κ. Πόρου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ. Με την µεταβολή αυτή 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού προγράµµατος ΣΑΤΑ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.05 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόµου 
∆ιχαλείων ∆.Ε. Σάµης» και διαµορφωµένη πίστωση 23.000,00 ευρώ κατά 20.000,00 ευρώ. Με την 
µεταβολή αυτή παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού προγράµµατος ΣΑΤΑ. 

 
7. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων και σχετικό αίτηµα της Προϊσταµένης 

του Τµήµατος Πρασίνου, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.16 µε τίτλο «∆απάνες κοπής δέντρων και 
κλαδέµατος», διαµορφωµένη πίστωση 11.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ µε το ποσό των 
6.000,00 ευρώ. 



 510 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.08 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, 
δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Λειβαθούς», 
διαµορφωµένη πίστωση 1.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ κατά 5.000,00 ευρώ. 

 
8. Μετά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ 

και λόγω µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών δηµοπράτησης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7122.02 µε τίτλο «Προµήθεια προκατασκευασµένου κτιρίου 
για τη στέγαση συνεργείου οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ∆ήµου Κεφαλλονιάς», χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ και διαµορφωµένη πίστωση 55.265,70 ευρώ, κατά ποσό 15.265,70 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.12 µε τίτλο «Κυκλοφοριακή µελέτη πόλεως 
Αργοστολίου», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και διαµορφωµένη πίστωση 30.000,00 ευρώ, κατά ποσό 
7.000,00 ευρώ. 

• Με τις παραπάνω αλλαγές παρακαλούµε όπως εγκριθεί και η ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος της ΣΑΤΑ. 

 
9. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων που χρηµατοδοτούνται από ΑΠΕ και 

σχετικό Αίτηµα του προέδρου Τ.Κ. Ζόλων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.27 µε τίτλο «Προµήθεια κάγκελων στην Τ.Κ. Νυφίου» και 
διαµορφωµένη πίστωση 6.175,00 ευρώ από πιστώσεις ΑΠΕ διότι πληρώθηκε κατά το προηγούµενο 
οικονοµικό έτος. 

• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.17 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. 
ΖΟΛΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.33 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης έναντι 
δηµοτικής οδού Τ.Κ. Ζόλων» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.28 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση "Αγ. 
Ιωάννης" ∆.Ε. Αργοστολίου» και διαµορφωµένη πίστωση 40.000,00 ευρώ κατά 2.171,42 ευρώ λόγω 
υπογραφής σύµβασης. 

• Την µείωση του Κ.Α. Εξόδων 30.7335.01 µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ. ∆ιλινάτων 
∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 40.783,00 ευρώ κατά 15.103,16 
ευρώ λόγω υπογραφής σύµβασης. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6261.01 µε τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου ΕΠΑΛ 
Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.12 µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων - 
στηθαίων στην ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.014,38 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός 
ορίων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς 
κατανοµή» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 6.435,20 ευρώ. 

• Με τις παραπάνω µεταβολές παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού 
προγράµµατος ΑΠΕ. 

 
10. Με την από 08-03-2019 κατανοµή χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 πιστώθηκαν σε λογαριασµό 

του ∆ήµου µας 5.589,30 ευρώ από το πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας µετά από 
σχετικό αίτηµα του ∆ήµου µας για παραστατικά που βρίσκονται σε Κ.Α. Εξόδων Παρελθόντων 
Οικονοµικών ετών. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 
1311.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας - 
ΣΑΕ-055» µε εγγραφή πίστωσης ποσού 5.589,30 ευρώ. 

 
11. Μετά από την έγκριση τροποποίησης Καταστατικού αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 

την επωνυµία “∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης” από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου ο 
∆ήµος µας θα µετέχει µε την αγορά 100 εταιρικών µεριδίων ποσού 10.000,00 ευρώ, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7518.02 µε τίτλο «Συµµετοχή στην αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία "∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης"» µε εγγραφή πίστωσης 
ποσού 10.000,00 ευρώ. 
 

12. Μετά από έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κ.Α. Εξόδων και σχετικό αίτηµα του Αντιδηµάρχου 
Οµαλών, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
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• Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.21 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
∆.Κ. Οµαλών» και διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ. Με την µεταβολή αυτή παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε και την ενηµέρωση του Τεχνικού προγράµµατος ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.12 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων ∆.Κ. Οµαλών (οικοδοµικά υλικά, χρώµατα, υδραυλικά υλικά, υλικά περιφράξεων 
κλπ)», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και διαµορφωµένη πίστωση 4.500,00 ευρώ µε το ποσό των 19.500,00 
ευρώ 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.02 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοχώµατος χώρων πρασίνου ή 
κοινοχρήστων χώρων», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό 
των 1.000,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.09 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα χώρων πρασίνου ή κοινοχρήστων χώρων ∆.Κ. Οµαλών» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 2.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 

• Την ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 45.6662.01 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και 
επισκευής δηµοτικών νεκροταφείων ∆.Ε. Οµαλών (οικοδοµικά υλικά, χρώµατα, υδραυλικά υλικά 
κλπ.)», χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ και διαµορφωµένη πίστωση 7.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.500,00 
ευρώ. 

 
13. Μετά την αριθµ. 17/2019 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου 

προσωπικού για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις αριθµ. 209 
και 210 αποφάσεις ∆ηµάρχου για την µεταφορά στον ∆ήµο βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του 
άρθρου 91 του ν. 4583/2018 11 ατόµων µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ και 24 ατόµων µε σχέση εργασίας 
Ι∆ΟΧ, προκύπτει µηνιαίο κόστος 46.590,82 ευρώ. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 
οι οποίες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1219.09 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του 
προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"» και εγγραφή πίστωσης 164.577,60 ευρώ 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6021.03 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές απασχολούµενων στο 
Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι"» και εγγραφή πίστωσης ποσού 131.395,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6041.07 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές απασχολούµενων στο 
Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι"» και εγγραφή πίστωσης 54.675,00 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6052.02 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
απασχολούµενων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" ΙΚΑ» και εγγραφή πίστωσης 33.182,60 ευρώ. 

• Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6054.04 µε τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
απασχολούµενων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" ΙΚΑ» και εγγραφή πίστωσης 13.701,50 ευρώ. 

• Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6731.01 µε τίτλο «Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )» 
και διαµορφωµένη πίστωση 1.250.000,00 κατά 68.376,50 ευρώ. 

 
14. Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας για τροποποίηση των πιστώσεων που 

χρηµατοδοτούνται από τους ΚΑΠ για την Πολιτική Προστασία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις 
παρακάτω µεταβολές: 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.10 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 8.000,00 ευρώ κατά 2.000,00 ευρώ 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.7131.05 µε τίτλο «Προµήθεια συρόµενου αλατοδιανοµέα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» και διαµορφωµένη πίστωση 4.000,00 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.26 µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος µη επανδρωµένου 
αεροσκάφους (DRONE) για τις ανάγκες τις Πολιτικής Προστασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 
2.500,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6262.12 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων 
αναγκών Πολιτικής Προστασίας» και διαµορφωµένη πίστωση 22.875,83 ευρώ µε το ποσό των 
7.000,00 ευρώ. 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
33.869,78 ευρώ 

                                                                  Αργοστόλι 26/03/2019 

 
Ο συντάξας                                                                                 Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις , όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει του παραπάνω σχεδίου της 3ης αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού 2019 - Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και την εισήγηση πρότασης για 
έγκρισή του από το ∆.Σ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω παραγράφους: από την παρ.2 ψηφίζει  τις 
µεταβολές : την δεύτερη –τρίτη –τέταρτη- πέµπτη –έβδοµη –ένατη –δέκατη –δωδέκατη –δέκατη τέταρτη 
και δέκατη έκτη . 
Από την παρ 3 ψηφίζει όλες τις µεταβολές , από την παρ. 4 ψηφίζει την πρώτη µεταβολή , από την 
παρ. 5 ψηφίζει την πρώτη µεταβολή, από την παρ. 6 ψηφίζει την πρώτη και δεύτερη µεταβολή – από 
την παρ. 7 ψηφίζει όλες τις µεταβολές –από την παρ. 9 ψηφίζει την πρώτη –την τρίτη –την έκτη –την 
έβδοµη  και όγδοη µεταβολή. Την παρ.10 την ψηφίζει όλη. Την παρ. 13 την ψηφίζει όλη και από την 
παρ. 14 ψηφίζει την τρίτη και τέταρτη µεταβολή. 
 

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

Και αφού έλαβε υπόψη:              
− το αρθ. 72   του Ν. 3852/10 

      την  13/2019  απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2019    

�
 την  υπ αρίθ  18145/4-02-2019 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

 (Α∆Α : Ψ3ΠΥΟΡ1ΦΦ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2019.  
− Την  παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας  

              και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 3ης  Αναµόρφωσης –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος & Προϋπολογισµού έτους  2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την Αναµόρφωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2019  και   εισηγείται    την  έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  113  / 2019                                                                           Α∆Α: Ω173ΩΕ5-ΒΛΧ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των 218/22-03-2019 & 227/26-03-2019 αποφάσεων  ∆ηµάρχου για την 
Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου 
2019 και 22 Μαρτίου 2019 . 

                                                                               
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή συνεχίζοντας   την συνεδρίαση  δίνει τον λόγο στην 
Προϊστάµενο   της ∆/νσης  Πολιτικής Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπο   ο οποίος εισηγούµενος    
το  1o θέµα εκτός   ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση των 218/22-03-2019 & 227/26-03-2019 αποφάσεων  
∆ηµάρχου για την Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για 
την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου 2019 
και 22 Μαρτίου 2019” όπως εγκρίθηκε η συζήτηση της µε την 101/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α: Ω2ΝΓΩΕ5-50Τ)θέτει καταρχήν υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 8636/28-
03-2019 εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 Αργοστόλι, 28-3-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 8636 
 
Ειδ. Πρωτ.: 165 

 

  
ΠΡΟΣ: 

 Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι 

  
 ΚΟΙΝ.: 

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

Κτίριο Ξενία 
Αργοστόλι – 28100 
Κ. Παπαθεοδωράτου 
2671362612 
2671362660 
kpapatheodoratou@gmail.gr 

 1. Α/∆ήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου 2019 και 22 Μαρτίου 
2019   
 
 

 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 Κεφαλλονιάς 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. Η µε αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών»  

6. Tα αριθ. πρωτ. 61973/20-3-2019 και 63680/21-03-2019 έγγραφα της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε τα οποία διαβιβάστηκαν αντίστοιχα 
τα αριθ. πρωτ. 1054/20-03-2019 και 1091/21-03-2019 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Π που αφορούν τα ∆ελτία 
Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

7. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από 
τις δασικές πυρκαγιές στις 21-3-2019 και 22-3-2019 που εκδηλώθηκαν στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού 
Πρόννων  συγκεκριµένα στην Τοπική Κοινότητα Μαυράτων (οικισµός Μαυράτα) και Τοπική Κοινότητα 
Χιονάτων (οικισµός Θηράµονα)  

8. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσίας µας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου 
για ανεφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό στο µέτωπο των δασικών πυρκαγιών 

9. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

10. Την αριθ. πρωτ. 35939/27-12-2019 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη 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      
  

 

    
       Σας ενηµερώνουµε ότι τις βραδινές ώρες στις 21-03-2019 και 22-03-2019 εκδηλώθηκαν δασικές πυρκαγιές 
στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού - Πρόννων και συγκεκριµένα στην Τοπική Κοινότητα Μαυράτων (οικισµός 
Μαυράτα) και Τοπική Κοινότητα Χιονάτων (οικισµός Θηράµονα). 
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Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών, έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µε τις 
αριθ. 8154/218/22-3-2019 & 8298/227/26-3-2019  Αποφάσεις  ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, η απ΄ευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης εργασιών στον ΤΖΙΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗ, µε Α.Φ.Μ. 132432389 ∆ΟΥ Αργοστολίου, που εδρεύει στο 
Επανοχώρι Οµαλών, σύµφωνα µε τους κάτωθι πίνακες:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ1 

A/
A 

Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Ηµεροµη
νία 

εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότη
τα 

∆απάνη  
(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 9 360,00 

2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

21
-0

3-
20

19
 

h 4,00 9 36,00 

     Σύνολο: 396,00 

     Φ. Π. Α. (24 %): 95,04 

     Συνολική ∆απάνη: 491,04 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

A/
A 

Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Ηµεροµη
νία 

εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότη
τα 

∆απάνη  
(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου 
φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 5 200,00 

2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο 
ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn 

22
-0

3-
20

19
 

h 4,00 5 20,00 

     Σύνολο: 220,00 

     Φ. Π. Α. (24 %): 52,80 

     Συνολική ∆απάνη: 272,80 

 
Η συνολική δαπάνη της αντιµετώπισης των προβληµάτων µε µίσθωση των ιδιωτικών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργων ανέρχεται στο ποσό των 763,84 € µε το ΦΠΑ. 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, έγινε από την 

∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως αρµόδια υπηρεσία.   
    Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω δαπανών, για την άµεση αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών, που προξένησαν στον ∆ήµο µας, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 21-03-2019 και 
22-03-2019  όπως αναφέρονται στις αριθ. 8154/218/22-3-2019 και 8298/227/26-3-2019  αποφάσεις ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς αντίστοιχα.   
    Οι δαπάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 

 

                                                                            
                                                                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 
                                                                                                      Χαράλαµπος Τουµάσης 
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  8154/22-03-
2019 / 218 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  22 Μαρτίου  2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  8154 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 218 
∆/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  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 21 Μαρτίου 2019   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016. 
3. 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. 

4. To αριθ. πρωτ. 61973/20-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.1054/20-03-2019 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 

5. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων που προέκυψε από την 
δασική πυρκαγιά τις 21-3-2019,τις απογευµατινές ώρες στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων (οικισµοί Μαυράτα και 
Θηράµονα ) και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν αυτά  

6. Το γεγονός ότι ζητήθηκε συνδροµή της υπηρεσία µας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, για 
ανεφοδιασµό των πυροσβεστικών οχηµάτων µε νερό στο µέτωπο της πυρκαγιάς 

7. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

8. Την αριθ. πρωτ. 35939/ 27-12-2019 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

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

του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε τα κάτωθι ιδιωτικά οχήµατα & µηχανήµατα έργου για εργασίες εκτάκτων αναγκών: 
 

Στην ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 132432389 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 9 360,00 
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2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 4,00 9 36,00 

    Σύνολο: 396,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 95,04 

    Συνολική ∆απάνη: 491,04 

 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, ως 
αρµόδια υπηρεσία.   
    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                                                                                                                                         
  
Κοινοποίηση:                                ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ                                 

1. Ανωτέρω Ενδιαφερόµενο                                                            
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση την µε αρίθµ. πρωτ.  8298/26-03-
2019 / 227  απόφαση Αναπληρωτή ∆ηµάρχου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
.                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι  26 Μαρτίου  2019 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                     Αριθµ. Πρωτ.:  8298 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     Αριθµ. Απόφασης: 227 
∆/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  75251120-7 
NUTS3-EL623 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξενούν οι δασικές πυρκαγιές από τις 22 Μαρτίου 2019   
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
12. Την αριθ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων  
13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 
14. 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 

15. To αριθ. πρωτ. 63680/21-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου µε το οποίο διαβιβάστηκε το αριθ. πρωτ.1091/21-03-2019 
έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π που αφορά το ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. 
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16. Την ανάγκη για επείγουσα µίσθωση Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Έργων για συνδροµή στην 
κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις απογευµατινές ώρες, στις 22-3-2019, στην ∆.Ε. 
Ελειού Πρόννων (οικισµός Θηράµονα), κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

17. Την αριθ. πρωτ. 34451/12-12-2018 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 1/1/2019 ως 31/12/2019 

18. Την αριθ. πρωτ. 35939/ 27-12-2019 οικονοµική προσφορά ιδιοκτήτη Ιδιωτικών Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργων. 

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

του ∆ήµου      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                    
Μισθώνουµε το κάτωθι ιδιωτικό όχηµα για εργασίες εκτάκτων αναγκών και συγκεκριµένα : 
 
Φορτηγό ανατρεπόµενο µε βυτίο, ιδιοκτησίας ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Α.Φ.Μ. 132432389 ∆ Ο Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
που εδρεύει στα ΕΠΑΝΟΧΩΡΙ ΟΜΑΛΩΝ 

A/A 
Αρ. 
Τιµ. 

Περιγραφή  Εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.  
ώρες  

(h)  

Τιµή  
Μον.  
(€/h) 

Ποσότητα 
∆απάνη  

(€) 

1 25 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 
από 11tn µέχρι και 17tn 

h 40,00 5 200,00 

2 52 
Εργασίες µε χρησιµοποίηση  
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

h 4,00 5 20,00 

    Σύνολο: 220,00 

    Φ. Π. Α. (24 %): 52,80 

    Συνολική ∆απάνη: 272,80 

 
 

    Η παρακολούθηση της εκτέλεσης  των ανωτέρων υπηρεσιών, θα γίνει από την ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, 
ως αρµόδια υπηρεσία.   
    H δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από το Κ.Α. 70.6262.12 του προϋπολογισµού του έτους 2019. 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έγκριση στην αµέσως εποµένη Οικονοµική Επιτροπή. 
                    
                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                                                                                                    &  Κ. α.α. 
                                                                                                                       ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ                                 
                                                                                                                                               
                                                                                                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση  των  218/22-03-2019 & 227/26-03-2019 αποφάσεων  ∆ηµάρχου για 
την Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου 2019 και 
22 Μαρτίου 2019 

                     Την εισήγηση  της Προέδρου  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας-Παπαδάτος Νικόλαος    
Ανουσάκης Νικόλαος--Κωνσταντάκης Άγγελος-Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 

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  
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3) την  µε αριθµ. πρωτ.  8636 /28 -03-2019  εισήγηση  του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας   
4) τις   218/22-03-2019 & 227/26-03-2019 αποφάσεις   ∆ηµάρχου 
Την εισήγηση της Προέδρου 
                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει στο σύνολό τους  , τις    218/22-03-2019 & 227/26-03-2019 αποφάσεις  ∆ηµάρχου για την 
Απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι δασικές πυρκαγιές από 21 Μαρτίου 2019 και 22 Μαρτίου 

2019 .       
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


