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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ του διεθνούς  ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας 

καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  (143/2012 απόφαση) και επαναπροκήρυξη των όρων 

δηµοπράτησης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  και  εισηγούµενος  το 1  ο θέµα   εκτός  

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του  διεθνούς  ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων 

∆ήµου Κεφαλλονιάς  (143/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) και επαναπροκήρυξη των όρων δηµοπράτησης» 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό  της Επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 

   Σήµερα   27/12/2012 ηµέρα Πέµπτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 42/2012  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Γιαννάκη Σπυρίδων,  Προϊστάµενος τµήµατος Εσόδων ,πρόεδρος. 
2. ∆αράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µέλος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια καυσίµων. 
Τις 10:10 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον υπάλληλο του 
Πρωτοκόλλου  κ. Γεώργιο Μπεκατώρο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν 
πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  πρωτοκολληθεί καµµία προσφορά :  
Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  



       Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 
1. την  143/2012  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής , µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    ∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, 
και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του 
ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

                                                                    ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

   Όπως κηρυχθεί άγονος  ο διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων για τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και παραπέµπει στην οικονοµική επιτροπή όπως καθορίσει νέα ηµεροµηνία διαγωνισµού και 
µε απόφασή της  καλύψει τις άµεσες ανάγκες σε καύσιµα για το σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων µέχρι την 
διενέργεια του νέου διαγωνισµού. 
   .Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύει ότι ο ∆ήµος πρέπει να δηµιουργήσει τις ανάλογες 
προϋποθέσεις  και υποδοµές ώστε να διασφαλίζεται κατ αρχήν η σωστή τροφοδότηση των καυσίµων σε κάθε 
∆ηµοτική Ενότητα και κατά δεύτερο  µε µοναδικό  στόχο την εξασφάλιση των οικονοµικών   συµφερόντων του 
∆ήµου  . 
και  αφού έλαβε υπόψη: 
1) το άρθρο 4 του 2286/95 
2) τα άρθρα  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  µε τις οποίες εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή το ΕΠΠ του έτους 2012  
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν. 3463/06  
και το παραπάνω ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του  ∆ιεθνούς  Ανοικτού ∆ 

∆ιαγωνισµού προµήθειας καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον παραπάνω διαγωνισµό  προµήθειας καυσίµων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους δηµοπράτησης του επαναληπτικού ∆ιεθνούς  Ανοικτού ∆ιαγωνισµού  

 προµήθειας καυσίµων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  όπως παρακάτω:  

                                ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
        Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
 1) Toυ Νόµου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/19) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα» 
 2) Της υπ΄αριθµ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης περί «ενιαίου κανονισµού προµηθειών οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης» [ΕΚΠΟΤΑ] όπως ισχύουν σήµερα 
 3)Toυ άρθρου 209 παράγραφος 1 του Νόµου 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄)    
 4) Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Κεφαλονιάς σε Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων 
5) Την  υπ΄αριθ. 140 /2012  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αποδέχτηκε την µελέτη του έργου : 
 
 
 
                                               Ε Π Α Ν Α  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
    ∆ιεθνή Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή 
µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α)  του ΕΚΠΟΤΑ.                                                                                                                                 
Ο Προϋπολογισµός δαπάνης των εργασιών που δηµοπρατούνται είναι 546.120,00  ευρώ και για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του διαγωνισµού και την ολοκλήρωση νέου 
διαγωνισµού για το έτος 2014 
 1. Η λήψη των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την νοµιµότητα της συµµετοχής θα γίνει 
από την αρµόδια  επιτροπή διαγωνισµού που θα συσταθεί αρµοδίως.  



Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις ……………2013 ηµέρα ……….. . 
Στον ∆ήµο Κεφαλονιάς, δηµοτική ενότητα Αργοστολίου δηµοτικό θέατρο Κέφαλος  .  
 Αρχή διαγωνισµού 9:30 π µ. Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται ως τις 10:00 π µ εκτός εάν η παράδοση των 
προσφορών συνεχισθεί χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.  
Στην περίπτωση αυτή η λήξη προθεσµίας γίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής όταν παραδοθούν όλες οι 
προσφορές.  
∆ικαιούνται να παρίστανται οι συµµετέχοντες µε προσφορές ή νόµιµοι εκπρόσωποι τους, προσκοµίζοντας 
σχετική βεβαίωση εκπροσώπησης. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την  αρµόδια 
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. 
 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 
προσφορά για τα καύσιµα  είτε ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των 
καυσίµων είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε 
περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την διάρκεια της σύµβασης κατά 2 µήνες µε αντίστοιχη αύξηση 
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση του 
προµηθευτή. 
 
 
2. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος   
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα 
β) Συνετισµοί 
γ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει υποβάλλοντας προσφορά για µία µόνο γεωγραφική ενότητα ή στο 
σύνολο των ∆ηµοτικών ενοτήτων . Εάν συµµετέχει στο σύνολο είναι υποχρεωµένος να έχει συνεργαζόµενα  
πρατήρια.  
  Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια από έναν µόνο προµηθευτεί ή από διάφορους 
προµηθευτές.    
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό είναι: 
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
- Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 5% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ (ήτοι 22.200,00€) σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφος 1 της υπ΄αριθµ. 11389/1993 υπουργικής 
απόφασης ΕΚΠΟΤΑ και εκδίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΕ∆Ε συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο.  Η Εγγύηση 
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις  µήνες  µετά την λήξη της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  
-  Αποσπάσµα Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό  µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου  ( δεν το καταθέτουν τα νοµικά πρόσωπα)  
- Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοση τελευταίου εξαµήνου)     
-  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ( Ασφαλιστική Ενηµερότητα) 
-  Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους ( έκδοσης το πολύ έξι µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού)  
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι, ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα 
είναι ο ζητούµενος κάθε φορά από το ∆ήµο και στην ώρα που αυτός ορίζει. 
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι σε περίπτωση έλλειψης του είδους 
θα ενηµερώνει άµεσα τις υπηρεσίες του ∆ήµου και θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από το Τµήµα Προστασίας 
του Καταναλωτή (εφόσον υπάρχει στο νοµό) και την ∆ιεύθυνση εµπορίου, ώστε να µη φέρει ευθύνη από τη µη 
προσκόµιση του. Οι ενώσεις των προµηθευτών καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
της ένωσης. Οι συνεταιρισµοί, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  και βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι 
λειτουργούν νόµιµα.  
 



 
 
 
- Σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και 
παραστατικό εκπροσώπησης.  
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή άλλης 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα (εκτός του 10).  
 4. Ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας (σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ). 
5. Όσοι επιθυµούν  να λάβουν µέρος στον ανοικτό διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
µέσα στη  προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές παραλαµβάνονται 
από την αρµόδια υπηρεσία που ∆ιενεργεί τον διαγωνισµό. Εάν από την διακήρυξη ή την πρόσκληση 
προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν 
από τον διαγωνισµό στην υπηρεσία, η σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά   Οι προσφορές 
µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, 
επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την Προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα 
περιέλθει στην υπηρεσία µέχρι τέσσερις(4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά 
στοιχεία. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος  δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσµίας  που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς 
να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσµα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία 
γράµµατα.  Ο  πλήρης τίτλος  της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.    Τα στοιχεία του αποστολέα.    Κατά την  αποσφράγιση των 
προσφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι 
υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της  
διακήρυξης.  Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν  γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 
µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Σε περίπτωση που διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη µόνο τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο  
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογραφεί και σφραγίζει  
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των Προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτος όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης, προκειµένου να δικαιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται τα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, της δε εγγύησης συµµετοχής Ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες 
τουλάχιστον. 



Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 
ΕΚΠΟΤΑ) 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές.                                                                                               Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 8. Οι τεχνικές προδιαγραφές  των ειδών θα είναι:                                       
-  Η ποιότητα τους θα είναι όµοια µε αυτής του Κρατικού ∆ιυλιστηρίου Ασπροπύργου.  
-  Απαγορεύεται η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για πετρέλαιο κίνησης  ή λειτουργίας  µηχανήµατος. 
-  Η νόθευση, διάθεση, µεταφορά ή χρησιµοποίηση πετρελαίου θέρµανσης για άλλες εκτός από τη θέρµανση 
χρήσεις τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 35 του Ν. 2093/1992. 
 - Τα  προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. - Σε περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή, παραλάβει το 
καύσιµο και κρίνει αναγκαία την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου (δειγµατοληψία) τα δείγµατα θα αποστέλλονται 
αποκλειστικά για εξέταση, ανάλυση και γνωµάτευση στα αρµόδια πρατήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
του οποίου η γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για τους συµβαλλόµενους.  
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα 
προµήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή 
την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένει σταθερή για όσο θα 
είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της 
παράδοσης καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.  
 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 
όρους της αντίστοιχης σύµβασης 
Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, το 
οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την 
κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. 
 9.  Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο τόπος προέλευσης καταγωγής ή κατασκευής του κάθε 
προσφεροµένου είδους καθώς και του εργοστασίου. Σχετικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Επίσης  να αναφέρονται αναλυτικά οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται τα προσφέροντα είδη προκειµένου να 
εγκριθεί η καταλληλότητα τους.  
10. Στα είδη που απαιτείται κατάθεση δειγµάτων , ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ. 
11.  Οι γενικοί όροι κατάθεσης της προσφοράς  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής  
και  είναι:  
-  Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτος τους όρους της παρούσας διακήρυξης  καθώς και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι ο 
ζητούµενος κάθε φορά από την αρµόδια υπηρεσία και στην ώρα που αυτή ορίζει. 
-  Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι σε περίπτωση έλλειψης του είδους θα 
ενηµερώνει άµεσα τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ και θα προσκοµίζει σχετική βεβαίωση από το τµήµα 
Προστασίας Καταναλωτή (εφόσον υπάρχει στο νοµό) και τη ∆ιεύθυνση Εµπορίου, ώστε να µην φέρει ευθύνη 
από την µη προσκόµιση του.    
-  Η τιµή προσφοράς θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης  κάθε φορά µέσης λιανικής 
ή χονδρικής πώλησης των καυσίµων την ηµέρα της παράδοσης τους. 
-  Τα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή, τοποθετούνται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη  
«δικαιολογητικά ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλονιάς». Η οικονοµική 
προσφορά, τοποθετείται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε την αντίστοιχη ένδειξη. Και οι δύο αυτοί φάκελοι, 
τοποθετούνται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ιαγωνισµός  ∆ήµου Κεφαλονιάς» και 
απευθύνονται προς την Οικονοµική Επιτροπή.   
12. Τόπος παράδοσης των καυσίµων ορίζεται: 
-  Για το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης η Κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, στους ειδικούς χώρους αποθήκευσης 
πετρελαίου ή αν δεν υπάρχουν χώροι αποθήκευσης ή δεν επαρκούν τότε η προµήθεια θα γίνεται σε τακτά 
διαστήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες  από το πρατήριο του Αναδόχου.-   
13. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 46 , του 
άρθρου 20 παράγραφος α 
14.  Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει την µικρότερη τιµή. Εάν περισσότεροι του 
ενός προσφέρουν την ίδια τιµή διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 
15.  Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος  του διαγωνισµού,  ανάδειξη του µειοδότη  
καθώς και για την ανακοίνωση κατακύρωσης του µειοδότη     είναι η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς (άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ).   
 
 
 



 
 
    
16. Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί εντός δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω ανακοίνωση, 
προσκοµίζοντας  και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Περί εγγυήσεων ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 25 για τις συµβάσεις και του άρθρου 26 παράγραφος 2 για την εγγύηση. 
17.Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνει µε την κατάθεση του τιµολογίου στην 
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου, µε το τακτικό χρηµατικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ένταλµα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου, βάσει των απαιτούµενων για τις 
περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών.  
Για τις  νόµιµες κρατήσεις  και  το φόρο εισοδήµατος ισχύουν τα νόµιµα.   
18. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην 
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά 
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ) 
19. Για  τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του  άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ          
20. Τα έξοδα της ∆ηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατοχυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ  την 11/2010 απόφαση και αριθµ. πρωτ. 27754/28-06-2010του 
Υπουργείου Αποκεντρώσεις και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ :  Πρόταση ανάκλησης της υπ αρίθµ. 263/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  έδωσε τον λόγο στην Α/ Πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κατερίνα Κουταλά η οποία εισηγούµενη  το 2  ο θέµα   εκτός  ηµερήσιας διάταξης:  

« Πρόταση ανάκλησης της υπ αρίθ. 263/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής » έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα 

παρακάτω: 

Στην 37 η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής τις 20-12-2012 στην οποία αιτιολογηµένα απουσίαζε 
συζητήθηκε και αποφασίστηκε εκτός ηµερησίας διάταξης η παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής 
σε διαταγές πληρωµής του Ειρηνοδικείου  Αργοστολίου. 
Σύµφωνα µε την παρ.1ιβ  του άρθρου 72 του Ν 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή  αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και ένδικών µέσων .  
 Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από 
γνωµοδότηση δικηγόρου , η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 
Κατά συνέπεια επειδή δεν κατατέθηκε στην Επιτροπή  γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου 
που να συνοδεύει την εισήγηση ,  θα  ακυρωθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση η 263/2012 απόφαση της 
και εν τω µεταξύ θα έχουν  εκπνεύσει οι προθεσµίες για την άσκηση ανακοπών από τον ∆ήµο στις εν λόγω 
διαταγές πληρωµών. 
Επιπροσθέτως έχει  έγκυρη ενηµέρωση ότι οι φάκελοι των εν λόγω έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι 
διαταγές πληρωµής έχουν σοβαρές ελλείψεις και πρέπει να ελεγχθούν. 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την ακύρωση της υπ αρίθµ. 160/2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καλαβρύτων (αριθ. πρωτ. 94649/17556/16-11-2012) µε το ίδιο ακριβώς θέµα η οποία 
ακυρώθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 



Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητά την ανάκληση της 263/2012 και το θέµα να επανέλθει στην 
Οικονοµική Επιτροπή µε την γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου όπως ο Νόµος ορίζει. 

 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος προτείνει την παραίτηση  από κάθε ένδικο µέσο και προσφυγή εις βάρος των ως άνω διαταγών 
πληρωµής καθώς τα επίµαχα ποσά δεν δικαιολογούν να διακινδυνεύσει ο ∆ήµος και νέα εµπλοκή στους 
λογαριασµούς του. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πρέπει η εισήγηση της παραίτησης  από τα ένδικα 
µέσα να συνοδεύεται και από την γνωµάτευση της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που δεν προσκοµίσθηκε.  
Προσθέτει επίσης ότι  η Οικονοµική Επιτροπή  πρέπει να έχει ίδια θέση µε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις που 
έχουν παρουσιαστεί και  µέχρι τώρα έχει αποφασίσει για την λήψη όλων των ένδικων µέσων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή υπάρχει υπόνοια  ότι οι φάκελοι των έργων είναι ελλιπείς ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ.  
Και αφού είδε τις διατάξεις :  
4)   του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 . 
 

                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Απορρίπτει την πρόταση της κ. Κατερίνας Κουταλά για την ανάκληση της 263/ 2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Α∆Α: ΒΕΦΦΩΕ5-ΜΘ1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  278/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγηση Προσφορών) Εκδίκαση ενστάσεων του διαγωνισµού της µελέτης 

«Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας και διάθεσης Λυµάτων Λειβαθούς» 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31  η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο  

του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. 

Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο   ο οποίος   εισηγούµενος  το 1 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγηση 

Προσφορών) Εκδίκαση ενστάσεων του διαγωνισµού της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας και 

διάθεσης Λυµάτων Λειβαθούς» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

 
 ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
 5. ΕΝΣΤΑΣΗ αρ.πρωτ. 50086/26-11-2012 από τα συµπράτοντα γραφεία µελετών:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ-

ΜΕ∆Ε Ε.Ε-ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε-ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι.ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS) Ε.Ε 

 6. ΕΝΣΤΑΣΗ αρ.πρωτ. 50124/26-11-2012 από τα συµπράτοντα γραφεία µελετών: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΑ∆ΗΣ-
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΤΣΑΙΛΙ∆ΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΛΑΣ 

 



 Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό ΙΙ του Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ». 

Σύµφωνα µε αυτό και µετά την εξέταση των ενστάσεων, εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 

Να εγκριθεί το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και να γίνουν δεκτοί όλοι οι διαγωνιζόµενοι, 

καθότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο επόµενο στάδιο της 

αξιολόγησης των οικονοµικών τους προσφορών.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κριτήριο 1ο Κριτήριο 2ο 

 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
Β1=35 ΒΑΡΥΤΗΤΑ Β2=40 

 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ U1=1-

100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U2=1-100 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

(ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ) 
Τεχνική 
Έκθεση 

α) Αποτελεσµατικότητα 
της προταθείσας 

Έκθεσης Μεθοδολογίας 
(U2A) 

β) Οργανωτική 
αποτελεσµατικότ

ητα της 
προταθείσας 

Οµάδας Μελέτης 
(U2B) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 2ου 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
U2=40%U2A

+60%U2B 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ 
U Τ.Π= 

(U1*B1+U2*
B2)/0,75 

U Τ.Π >60 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ  
ΜΕ∆Ε  
ΤΕΑΜ Μ-Η 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε  
SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
Σ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Ι ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι. 
ΣΠΙΝΑΣΑΣ (IL-IS)Ε.Ε. 

69 57 90 76.80 73,16 

 
 
 
∆ΕΚΤΗ 

ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ 
ΚΑΝΕΛΛΗ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 

91 88 90 89.20 90,04 

 
 
 
 
∆ΕΚΤΗ 



 Κριτήριο 1ο Κριτήριο 2ο 

 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
Β1=35 ΒΑΡΥΤΗΤΑ Β2=40 

 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ U1=1-

100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U2=1-100 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

(ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ) 
Τεχνική 
Έκθεση 

α) Αποτελεσµατικότητα 
της προταθείσας 

Έκθεσης Μεθοδολογίας 
(U2A) 

β) Οργανωτική 
αποτελεσµατικότ

ητα της 
προταθείσας 

Οµάδας Μελέτης 
(U2B) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 2ου 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
U2=40%U2A

+60%U2B 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ 
U Τ.Π= 

(U1*B1+U2*
B2)/0,75 

U Τ.Π >60 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

ΒΡΑ∆ΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.  
Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ – 
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΛΑΣ 
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΖΑΦΙΡΗ 
ΚΟΤΣΑΙΛΙ∆ΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ 

54 63 80 73.20 64,24 

 
 
 
∆ΕΚΤΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω  :Η γνώµη µας σε σχέση µε την αποχέτευση της ∆.Ε Λειβαθούς 
είναι ότι θα πρέπει Α) να διαµορφωθούν τρεις κεντρικοί βιολογικοί καθαρισµοί για εξυπηρετούν ολόκληρη την 
περιοχή Β) να επιδοτηθούν τα νοικοκυριά ή οµάδα νοικοκυριών για την χρήση των λυµάτων (λίπανση και 
άρδευση των καλλιεργειών). 
Γ) Να γίνει ενιαίος σχεδιασµός ώστε να µπορούν να συνδεθούν και οι υπόλοιποι βιολογικοί καθαρισµοί που 
υπάρχουν στην Κεφαλονιά ή αναπτύσσονται σε σχέση µε µία φυτογόνα επεξεργασία και για λόγους 
περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς να µην έχουν  διέξοδο προς  την  θάλασσα.   
∆)Μέχρι την κατασκευή του έργου να καλύψει ο ∆ήµος τους κάτοικους της περιοχής µε  
βυτιοφόρο για την µεταφορά των λυµάτων τους  και η  δαπάνη για την χρήση του βυτίου να εκπίπτει ισόποσα 
από τα ∆ηµοτικά Τέλη . 
Τέλος µε την επιλογή µόνο των τριών χωριών που θα εξυπηρετήσει ο βιολογικός στην Λειβαθώ (και δεν έχει να 
κάνει µε αντιπαράθεση για τα συγκεκριµένα χωριά)  αναδεικνύεται η  υποχρηµατοδότηση από πλευράς κράτους 
για ένα βασικό έργο που είναι η αποχέτευση µε σύγχρονους όρους  και ασφάλεια . 
Αυτό δηµιούργησε και τις προϋποθέσεις να ενταχθούν  στην µελέτη µόνο τα τρία χωριά και όχι και τα ’έντεκα 
χωριά της Λειβαθούς. 
Πρόταση µας την οποία ψηφίζουµε είναι να ενταχθούν στην µελέτη για την αποχέτευση της Λειβαθούς και τα 
έντεκα χωριά .  
και  αφού έλαβε υπόψη: 
 
                το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
               ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΤΑ ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 3. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 4. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι   
                5. ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 
 
 
 
   
                                  



                                        ΚΑΤΑ      ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει ως έχει το  Πρακτικό ΙΙ  (αξιολόγηση Προσφορών) Εκδίκαση ενστάσεων του διαγωνισµού της µελέτης 

«Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας και διάθεσης Λυµάτων Λειβαθούς»  

2. Γίνονται δεκτοί για  το επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών τους προσφορών όλες οι συµπράξεις που 

αναφέρονται αναλυτικά στον παραπάνω τελικό  πίνακα του Πρακτικού της Επιτροπής , το οποίο  επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης . 

 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Α∆Α: ΒΕΦΦΩΕ5-ΒΗ∆ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  279/ 2012 

 

   ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού  2012. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  ∆ιοικητικό Υπάλληλο  

της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος   εισηγούµενος  το 2 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2012.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα  παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη : 
1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την 73/2012 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503 26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας : 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2450 27/12/2012 4.399,60 

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων σχολικών 
µονάδων: Α΄ & Γ΄ ∆ηµοτικού σχολείου 
Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ ΠΟΕ)  70.7336.15 0,00 

2451 27/12/2012 977,36 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 20.6671 187,91 

2453 27/12/2012 15.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 20.6641 93.577,09 

2454 27/12/2012 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 20.6641 93.577,09 

2455 27/12/2012 10.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20.6641 93.577,09 

2456 27/12/2012 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ 20.6641 93.577,09 
2457 27/12/2012 5.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 20.6641 93.577,09 

2458 27/12/2012 15.000,00 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ 20.6641 93.577,09 

2459 27/12/2012 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ 20.6641 93.577,09 
2460 27/12/2012 4.000,00 Φιλοξένεια   λαθροµεταναστών  00.6433 879,63 

2461 31/12/2012 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες   ( θέρµανση   ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  ) 20.6644 2.279,50 

2462 31/12/2012 13.972,80 
Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758) 25.7326.18 2.236.027,20 

2463 31/12/2012 4.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες   ( ∆ηµοτική Ενότητα  
Παλικής )  20.6644 2.279,50 

2464 31/12/2012 4.182,00 

Σύνταξη  ακτοµηχανικής µελέτης προς 
διερεύνηση  ακτοµηχανικών επιπτώσεων  
από την κατασκευή αλιευτικού καταφύγιου  
στον Αθέρα ∆ήµου Κεφαλλονιάς   70.7413.12 318,00 

2465 31/12/2012 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων  ( ∆ηµοτική  
Ενότητα Οµαλών ) 20.6641 88.577,09 

2466 31/12/2012 3.500,00 
Εργασίες συντήρησης καθαριότητας  και 
επισκευής ∆ηµοτικών κτιρίων 10.6261.05 17.057,00 

 
 
Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 2464-2462-2460. 
και  αφού έλαβε υπόψη: 

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

                  2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
                    3)την 73/12 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4)το υπ αρίθ 4183/503   26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2012. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2012 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 
 
 
 



 
 
  

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 

Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2012 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Α∆Α: ΒΕΦΦΩΕ5-∆ΟΧ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280  / 2012 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Ενταλµάτων Προπληρωµής υπολόγου καταβολής Προνοιακών 

Επιδοµάτων Ε´ ∆ιµήνου 2012. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα     και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                       
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 3 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης«Απόδοση λογαριασµού Ενταλµάτων Προπληρωµής υπολόγου καταβολής Προνοιακών Επιδοµάτων Ε ∆ιµήνου 2012».  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµου 

Παυλάτου   ο οποίος   αναφέρει τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 242 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

διατέθηκε το ποσό 375.881,27 € για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων 

Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2012 και ορίστηκε υπόλογος η δηµοτική υπάλληλος κ. Σοφία ∆ρακονταειδή  

για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταβολής του παραπάνω ποσού. 

Σας υποβάλλω ελεγµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της υπολόγου Σοφίας ∆ρακονταειδή  

που αφορούν την απόδοση προνοιακών επιδοµάτων Ε΄ ∆ ∆ιµήνου 2012 και παρακαλώ για λήψη 

απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή µε την οποία να εγκρίνονται οι δαπάνες καθώς και η 

απαλλαγή της ανωτέρω υπαλλήλου. 

 

 



 
Κατατέθηκαν   στην Επιτροπή φάκελοι µε όλες τις ταχυδροµικές επιταγές καταθέσεων στους δικαιούχους.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

         τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59  
         την 242/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Σοφία ∆ρακονταειδή   για την απόδοση του λογαριασµού και την 

παραπάνω εισήγηση. 

 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    375.881,27 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.   Σοφία  
∆ρακονταειδή      µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει την κ. Σοφία ∆ρακονταειδή  από  υπόλογο του ποσού των 375.881,27 €  το οποίο είχε διατεθεί 

για την καταβολή σε δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων του Ε΄ ∆ιµήνου 2012. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Α∆Α: ΒΕΦΦΩΕ5-Σ18  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών 

που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  ,  σύµφωνα µε την 247/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           

 

Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 4 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών που 

αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  ». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του   Προϊστάµενου της 

∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµου Παυλάτου   ο οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 247 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

εκδόθηκε  Ένταλµα Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Λεωνίδα Παγουλάτο ποσού 3.300,00 

από τον Κ.Α 20.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  



,  για  τέλη, παράβολα και συναφείς δαπάνες ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ηλ/κές –µηχ/κές επισκευές, (φωτιστικά  -µπαταρίες –

µικροεξαρτήµατα) , ταχογράφους – έλεγχο και πιστοποίηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων , παράβολα αλλαγής 

πινακίδας –ταχογράφους, , προµήθεια σετς (τριγώνου –πυροσβεστήρων –φαρµακείο)  και πιστοποίηση 

ανυψωτικής ικανότητας  . 

Σας υποβάλλω ελεγµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του παραπάνω υπολόγου  και 

παρακαλώ για λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή µε την οποία να εγκρίνονται οι δαπάνες 

καθώς και η απαλλαγή της ανωτέρω υπαλλήλου. 

 

 

 

 

Και αναλυτικά:   

α/α Προµηθευτής ΑΦΜ αριθµ.τιµ. Ηµεροµηνία ποσό κρατήσεις ΦΠΑ 

Πληροτέο 

ποσό  

1 

∆ΥΟ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΙ 

4922)    7 ∆εκέµβριος 2012 127,28 0,00 9,72 137,00 

2 Ε.ΠΕΡΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ 999414252 03457 

10 ∆εκέµβριος 

2012 148,00 0,00 34,04 182,04 

3 Ε.ΠΕΡΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ 999414252 03456 

10 ∆εκέµβριος 

2012 280,00 11,20 64,40 333,20 

4 A.ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ &ΣΙΑ 0Ε 999412375 9270 

10 ∆εκέµβριος 

2012 188,07 7,52 43,26 223,81 

5 Γ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 997627599 789 8 ∆εκέµβριος 2012 61,58 0,00 14,16 75,74 

6 Γ.ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 997627599 1840 8 ∆εκέµβριος 2012 35,00 0,00 8,05 43,05 

7 

∆ΟΥ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΥ 

5866)  8799718 

11 ∆εκέµβριος 

2012 222,00 0,00 0,00 222,00 

8 

∆ΟΥ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΥ 

5864)  8799717 

11 ∆εκέµβριος 

2012 111,00 0,00 0,00 111,00 

9 ∆OY(Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΙ4912)  8799713 

11 ∆εκέµβριος 

2012 105,00 0,00 0,00 105,00 

10 

∆OY(Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗY 

5877)  8799729 

13 ∆εκέµβριος 

2012 105,00 0,00 0,00 105,00 

11 

∆ΟΥ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΙΥ 

5873)  8799728 

13 ∆εκέµβριος 

2012 127,28 0,00 9,72 137,00 

12 

∆ΟΥ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗY 

5867)  8799735 

14 ∆εκέµβριος 

2012 97,52 0,00 7,48 105,00 

13 

∆ΟΥ (Ελεγχος ΚΤΕΟ ΚΗI 

4923)  879934 

14 ∆εκέµβριος 

2012 140,00 0,00 0,00 140,00 

14 VESTA 118258631 219 

14 ∆εκέµβριος 

2012 148,50 0,00 34,15 182,65 

15 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 068128130 977 

18 ∆εκέµβριος 

2012 390,24 31,20 89,76 448,80 

16 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Κ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 059723522 361 

19 ∆εκέµβριος 

2012 60,00 0,00 13,80 73,80 

17 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Κ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 059723522 50 

19 ∆εκέµβριος 

2012 140,00 0,00 32,20 172,20 

18 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Κ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 059723522 51 

19 ∆εκέµβριος 

2012 288,00 11,52 66,24 342,72 

19 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 800190653 219 

12 ∆εκέµβριος 

2012 30,00 0,00 6,90 36,90 

20 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ 081515196 6983 

24 ∆εκέµβριος 

2012 40,65 0,00 9,34 49,99 

     2.845,12 61,44 443,22 3.226,90 

  

Επεστράφη στο ∆ηµοτικό Ταµείο µε το υπ αρίθ. 669/2012 Γραµµάτιο Είσπραξης το ποσό των 73,10 €. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                                                                                    3.300,00   € . 
 



Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά .  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

         το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

         τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59  
         την 247/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  Λεωνίδας Παγουλάτος για την απόδοση του λογαριασµού και την 

παραπάνω εισήγηση. 

 

 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    3.300,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   Λεωνίδα 
Παγουλάτο      µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ.   Λεωνίδα Παγουλάτο      από  υπόλογο του ποσού των 3.300,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 

για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     Α∆Α: ΒΕΦΦΩΕ5-ΤΝΨ                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  31 η  ∆εκεµβρίου 2012 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282 / 2012 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων για την «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 

Στο Αργοστόλι σήµερα 31   η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα            και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  54433/27 -12 -2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο  
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                  
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                   Ματιάτος Σπυρίδων                                                                                                                            
2. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                       
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                                       
4.  Παρίσης Αλέξανδρος 
5. Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Κουταλά Κατερίνα 
7 Αυγουστάτου Αθηνά. 
8.   Γαλάτης Άγγελος                                           
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Αλέξανδρος Παρίσης  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  και  εισηγούµενος  το 4 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων για την «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.». έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το Πρακτικό  της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ.  Πρωτ 54423  24/12 /12    ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
                                        Ορισµοί Μελών 

1. Η αρ 191 /2011 Αποφ .του ∆.Σ  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς,για την συγκρότηση   Επιτροπής Αξιολόγησης  
Ακινήτων. 

       
2. Η αριθ. 97/02/05/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου  για τον ορισµό µελών της  Επιτροπής αξιολόγησης 

ακινήτων. 
                                                           Πρόσκληση  
 1.  Η αριθ. Πρωτ.  51425  από 05 /12/2012 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Η Επιτροπή µετά τα ανωτέρω συνεδρίασε την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10.00 στο γραφείο του 
Αντιδηµάρχου κ. Σάββα Σαββαόγλου µε θέµα την καταλληλότητα  ακινήτου, για την µίσθωση Κέντρου 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο ∆ήµο Κεφ/νιας σύµφωνα µε τις 
223/12 και 252/12 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για την ∆ιακήρυξη Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 



µίσθωση ακινήτου και το πρακτικό Ανοικτής   ∆ηµοπρασίας Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση 
προσφορών αντίστοιχα καθώς και την αριθ.47287/19/11/12 διακήρυξη της Α/προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 Στην αρχή της συνεδρίασης η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των δύο (2) προσφορών  που κατατέθηκαν 
εµπρόθεσµα και σε κλειστούς φακέλους όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω : 
-Η προσφορά του  κ. Αντωνάτου Σπυρίδωνος που κατατέθηκε στις 19/11/12 και  ώρα 12.09 µε αριθ Πρωτ. 
50696. 

- Η προσφορά του  κ. Χαράλαµπου Κοκκόση – Σπυράτου Αναστασίας που κατατέθηκε  στις 19/12/12 και ώρα 
12.19 µε αριθ. Πρωτ. 50703. 
Ο φάκελος της προσφοράς του κ. Αντωνάτου περιλαµβάνει τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά σύµφωνα µε την 
διακήρυξη και αναλυτικά προσφέρει ακίνητο συνολικού εµβαδού   203 τ.µ., στο Αργοστόλι και επί της οδού 
Λιθοστρώτου αρ. 47. 
Ο φάκελος προσφοράς των Χαράλαµπου Κοκκόση και Σπυράτου Αναστασίας επίσης περιλαµβάνει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την διακήρυξη και αναλυτικά προσφέρει ακίνητο συνολικού εµβαδού 
90,19 τ.µ. µε υπόγειο και αποθήκη 23,60 τ.µ στο Αργοστόλι και επί της οδού Χαροκόπου αρ. 46.  
 Η Επιτροπή στη συνέχεια µετέβη για θεώρηση και επιτόπιο έλεγχο στα δύο προσφερόµενα ακίνητα παρουσία 
και των ιδιοκτητών, οι οποίοι έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινήσεις και ακολούθως και µετά  από διαλογική 
συζήτηση  
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
 
   Ότι αµφότερα τα προσφερόµενα ακίνητα κρίνονται κατάλληλα για µίσθωση σύµφωνα µε την αρ 
47287/19/11/12 διακήρυξη της Α/προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και  αποστέλλει το πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων στην Οικονοµική  Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες . 
  
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                          1) Παγουλάτος  Λεωνίδας  
 
Σάββας  Σαββαόγλου                                       2) Ρασσιάς Παναγιώτης 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Ο Κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει  ότι  οι παραπάνω Υπηρεσίες ανήκουν στις αρµοδιότητες της Γενικής 
Κυβέρνησης (Υπουργείο Υγείας) πρέπει να χρηµατοδοτούνται  από κρατικές επιχορηγήσεις και να είναι 
συνεχιζόµενες γιατί  το παραπάνω πρόγραµµα δεν λύνει τα προβλήµατα των πληττόµενων γυναικών ,αντίθετα 
όταν τελειώσει , θα βρεθούν και οι εργαζόµενοι σε αυτό χωρίς δουλειά ,επίσης πιστεύει ότι µπορεί  να 
χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό ένα από τα διαθέσιµα κτίρια του ∆ήµου.  
Προτείνει οι παραπάνω Υπηρεσίες να είναι διαρκείς κα να παρέχονται από το Κράτος και ψηφίζει την πρότασή 
του.   
 και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
το µε αριθ. πρωτ. 54423 / 24-12-2012     Πρακτικό αξιολόγησης των προσφερόµενων ακινήτων 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω Έκθεση Αξιολόγησης . 

2. Τα  δύο παραπάνω προσφερόµενα ακίνητα κρίνονται κατάλληλα για µίσθωση σύµφωνα µε την αρ 

47287/19-11- 12 διακήρυξη της. 

3. Ορίζει  ηµεροµηνία διεξαγωγής της 2ης φάσης της δηµοπρασίας την 22 α  Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη  

και ώρα 10:00   το πρωί . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
                                                               Αλέξανδρος Παρίσης .   
 
 



 
                                                                

 


