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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 
της  24 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  10 η  Σεπτεµβρίου  2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Σεπτεµβρίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  
από την µε αριθµό πρωτ. 34976 /7-09-2015 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.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                 Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                    
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     
5  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ  στην  311/2015)                                        
6. ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7.Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   310 / 2015                            Α∆Α: Ω6Ε1ΩΕ5-Ω4Τ                                                    
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση  του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης ανάκλησης   
 στο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  
 Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον 
 λόγο στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  
εισηγούµενη το 1ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση  του 
 ένδικου βοηθήµατος της αίτησης ανάκλησης   στο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»   η οποία έθεσε  
υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34857 / 7-09-2015 εισήγηση της  ,  
 στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
  
Με το µε αριθ. πρωτ. 34325/2-9-2015 έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου κοινοποιήθηκε στη Νοµική 
Υπηρεσία η µε αριθ. 164/2015 Πράξη του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου  του VII  Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
αφορά στην 1η πληρωµή της υπ’ αριθ. 4181/4-2-2015 σύµβασης  σε ηλεκτρολόγο  για την παροχή υπηρεσιών  συντήρησης  και 
επισκευής εξωτερικού φωτισµού της ∆.Ε. Ερίσου. Με την παραπάνω πράξη του το κλιµάκιο έκρινε ότι η ως άνω εντελλόµενη δαπάνη 
δεν είναι νόµιµη και το ένταλµα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Κατά της ανωτέρω  πράξης  είναι δυνατή εντός 30 ηµερών η άσκηση 
αίτησης ανακλήσεως στο αρµόδιο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Με την πράξη αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης  και επισκευής εξωτερικού φωτισµού δεν 
ανέκυψαν αιφνιδίως, µπορούσαν να έχουν ενταχθεί σε προγραµµατισµό, εµπίπτουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού 
του αρµοδίου Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που 
δηµιουργήθηκαν από τους σεισµούς του 2014, οι  οποίοι θα µπορούσαν, κατά παρέκκλιση για εξαιρετικούς λόγους να 
δικαιολογήσουν την προσφυγή εκ µέρους του ∆ήµου στην προσφυγή της απευθείας ανάθεσης. Σύµφωνα δε µε την εν λόγω 
απόφαση η υποστελέχωση των οικείων τµηµάτων του ∆ήµου οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα καθόσον µετά τους σεισµούς 
πραγµατοποιήθηκαν αποσπάσεις τριών ηλεκτρολόγων µε συναίνεση του ∆ήµου προς τη ∆ΕΥΑ, χωρίς καν σχετικό αίτηµα της 
επιχείρησης. 
 Στην  εν λόγω πράξη γίνεται ειδική µνεία της µε αριθ. 69/2013 πράξης του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την 
οποία απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης κατά της µε αριθ. 269/2013 Πράξης του ιδίου κλιµακίου και η οποία αφορούσε σε όµοια 
περίπτωση της ίδιας ∆ηµοτικής Ενότητας. Συγκεκριµένα το VII Τµήµα του Ε.Σ. µε την µε αριθ. 69/2013 Πράξη του απέρριψε την 
αίτηση ανάκλησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της υπ’ αριθ. 269/2013 πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών µε 
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την οποία  είχε κριθεί µη θεωρητέο το µε αριθ. 304/2013 ένταλµα πληρωµής σε ηλεκτρολόγο για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
επισκευής εξωτερικού φωτισµού της ∆.Ε. Ερίσου.  
Στους λόγους απόρριψης της αίτησης ανάκλησης µεταξύ άλλων αναφέρεται και ότι οι εργασίες αυτές εµπίπτουν στα συνήθη 
καθήκοντα και αρµοδιότητες του υπηρετούντος  στο ∆ήµο προσωπικού, ότι οι συγκεκριµένες εργασίες δεν ανέκυψαν αιφνιδίως, ότι 
θα µπορούσαν να έχουν ενταχθεί σε προγραµµατισµό και ότι οι αποσπάσεις τριών ηλεκτρολόγων προς τη ∆ΕΥΑ 
πραγµατοποιήθηκαν µε τη συναίνεση των οικείων οργάνων του ∆ήµου, ο οποίος και ευθύνεται για την υποστελέχωση της  
υπηρεσίας. 
 Λόγω της ύπαρξης του δεδικασµένου που δηµιουργεί η ανωτέρω απόφαση η ευδοκίµηση αίτησης ανάκλησης κατά της 
νεώτερης πράξης µε αριθ. 164/2015 του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών, δεν φαίνεται κατά τη δική µου άποψη ιδιαίτερα 
πιθανή. 
 Πλην όµως λόγω της ειδικής νοµολογίας που διακρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο και των ιδιαίτερων δικαστικών και 
δικονοµικών κανόνων που διέπουν αυτό απαιτείται εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στο χειρισµό των υποθέσεων που 
απευθύνονται στις διάφορες βαθµίδες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται κατά τη γνώµη µου σκόπιµη η 
ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο ο οποίος θα διαθέτει ειδική γνώση και εµπειρία στο χειρισµό παρόµοιων υποθέσεων και ο 
οποίος θα εξετάσει τη δυνατότητα και το πρόσφορο της άσκησης του ένδικου βοηθήµατος και σε περίπτωση δικής του θετικής 
γνωµοδότησης θα φροντίσει για τη σύνταξη και κατάθεση αυτού και την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του VII Τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η  Πρόεδρος , κ. Γαρµπή , προτείνει να αναλάβει την εν λόγω υπόθεση ο  δικηγόρος Αθηνών.  
κ. Λάµπρος  Πάσχος  ο οποίος διαθέτει ειδική γνώση και εµπειρία στο χειρισµό παρόµοιων υποθέσεων 
Ο κ.  Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι συµφωνεί µε τον ορισµό δικηγόρου για την παράσταση και προσφυγή στο Τµήµα ( παρά το 
γεγονός ότι θεωρεί πως µετά την  προηγούµενη απόφαση του Τµήµατος η θέση του ∆ήµου είναι αδύναµη) και µε τις εξής 
παρατηρήσεις : α) πρέπει να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι ηλεκτρολόγοι που τους οφείλουµε χρήµατα από ανάλογες εργασίες β) 
να λυθεί το πρόβληµα για να αλλάζουν οι λάµπες που καίγονται σε όλο τον ∆ήµο. 
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος δηλώνει τα παρακάτω: Για το συγκεκριµένο θέµα εµείς λέµε τα εξής:  
Επειδή βάλλατε σε µια περιπέτεια όχι µόνο αυτόν τον επαγγελµατία αλλά και τους υπόλοιπους και επειδή εν γνώσει σας από την 
στιγµή που υπήρχε τελεσίδικη απόφαση ανώτατου δικαστικού οργάνου σε σχέση αντίστοιχης ίδιας υπόθεσης στην ίδια θητεία και 
είχατε το δεδικασµένο και σαν νοµολογία και σαν απόφαση , είχατε πλήρη γνώση  κατά  την ανακήρυξη και κατά την απευθείας 
ανάθεση και η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ο ∆ήµαρχος που τα υπέγραψε , γι αυτό εµείς ψηφίζουµε να γίνει αυτή η 
προσφυγή και να καταβληθούνε , σε περίπτωση όµως που είναι απορριπτική να καταλογιστούν ευθύνες σε εκείνους τους αιρετούς 
που αφού είχανε γνώση πλήρης αντίστοιχης περίπτωσης ωθήσανε επαγγελµατίες στο να είναι απλήρωτοι και να έχουν οικονοµικά 
προβλήµατα σε τόσο δύσκολη  συγκυρία.  
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Λυκούδης ∆ιονύσιος  –Αραβαντινός 
∆ιονύσιος Ανουσάκης Νικόλαος  .                                                                                                                                                                          
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
3) την εισήγηση της Προέδρου. 
                                                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Αθηνών κ. Λάµπρο Πάσχο µε Α.Μ. ∆ΣΑ 23457  (Στουρνάρη 28 , Τ.Κ 10433 ) ο 
οποίος διαθέτει ειδική γνώση και εµπειρία στο χειρισµό παρόµοιων µε την παραπάνω υπόθεση , για την σύνταξη και κατάθεση  του 
ένδικου βοηθήµατος της αίτησης ανάκλησης   στο αρµόδιο VII Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2.Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Αθηνών κ. Λάµπρο Πάσχο για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του VII 
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την συζήτηση  του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης ανάκλησης   . 
3. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ήµου . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311 / 2015                                                              Α∆Α:Ω89ΥΩΕ5-ΧΛ∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας. 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος, κ. Σοφία Γαρµπή,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο  
στον υπάλληλο της Τεχνικής Yπηρεσίας του ∆ήµου τοπογράφο µηχανικό Τ.Ε κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο, ο οποίος εισηγούµενος το 3ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Φακέλου του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου 
τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 7-06-2015 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Μελετών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λεωνίδα Παγουλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Για την 
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΟΡΜΟ  

ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 
 

Εφαρµογή διατάξεων:  
1) Άρθρο 4 - Ν.3316/05) 

Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων 
 

2) Tο άρθρο 72 παρ. του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
3) Το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 

4) Tις διατάξεις του Ν.3316/05 (άρθρο 4, κ.λ.π.). 
5) Tην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 5 (Α.Π. ∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6/10-3-2015/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. 
6) Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7 (Α.Π. ∆ΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01-4-2015/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ. 
 

 Η εν’ θέµατι µελέτη αναµένεται να εκπονηθεί για τις ανάγκες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάµενου αλλά και 
µελλοντικής επέκτασης του Αγκυροβόλιου Τουριστικών Σκαφών στον προστατευόµενο όρµο της Αγίας Ευφηµίας, ∆Ε Πυλαρέων 
∆ήµου Κεφαλονιάς. Η χωροθέτηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ’ αριθµ. Τ/2010/28.04.1998 Απόφαση 
(ΦΕΚ Β/ 440/08.05.1998) και προέβλεπε 53 θέσεις πρυµνοδέτησης για µικρά τουριστικά σκάφη κατά µήκος του βόρειου 
κρηπιδώµατος της λιµενολεκάνης το οποίο για το σκοπό αυτό εν συνεχεία διαπλατύνθηκε και απέκτησε τη σηµερινή του µορφή. Η 
διαπλάτυνση αυτή προβλεπόταν και στα γενικότερα έργα βελτίωσης του λιµένα Αγίας Ευφηµίας τα οποία – βάσει µελέτης του 
µελετητή Ι. Θεοδώρου – είχαν ήδη πάρει προέγκριση χωροθέτησης µε την Απόφαση υπ’ αριθµ. 32486/6126/19-11-1997 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
Υφιστάµενο έργα: 
 Στη βόρεια ακτή της λιµενολεκάνης έχει διαπλατυνθεί το κρηπίδωµα της παραλίας κατά 10 µέτρα σε µήκος 208 µέτρων. 
Το βόρειο κρηπίδωµα προστατεύεται από τον υπάρχοντα προσήνεµο µώλο Μ1-Μ2 µήκους (90µ + 36 µ.)=126 µ. µε βατό τµήµα και µε 
εξωτερική θωράκιση. 

Η κατασκευή του υφιστάµενου έργου έγινε µε απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης, βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ. 
114243/11-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος/∆νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασµού/Γραφείο Έργων Υποδοµών & ∆ικτύων. 
Επέκταση Υφιστάµενων Έργων: 
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5983/30-5-2007 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της ΠΙΝ αποφασίσθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων και περιορισµών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μελέτη Λιµένα Αγίας Ευφηµίας» του ∆. Πυλαρέων, Νοµός 
Κεφαλληνίας. 
Αφορά τα υφιστάµενα έργα (βλέπε παραπάνω) καθώς και τα προτεινόµενα (τα οποία δεν έχουν κατασκευασθεί) όπως 
περιγράφονται στην ΜΠΕ του ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 και στο συµπληρωµατικό τεύχος της, του Νοεµβρίου 2005: 

• Στη περιοχή της Πλατείας της Αγίας Ευφηµίας θα κατασκευαστεί νέος κρηπίδοτοιχος, µε στόχο την διαπλάτυνση 
της πλατείας, µε συνολικό µήκος 61,11m. Η κατασκευή θα γίνει από συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους 
σκυροδέµατος κατ’ επέκταση του ήδη υπάρχοντος κρηπιδότοιχου. Ο κρηπιδότοιχος έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο 
τρόπο ώστε το νέο κρηπίδωµα να επεκτείνει την Πλατεία Αγίας Ευφηµίας, δίνοντας στον χώρο της Πλατείας 
σχήµα παραλληλογράµµου. 

• Στο εσωτερικό τµήµα του όρµου, στη θέση του κατεστραµµένου µώλου θα κατασκευαστεί εκ νέου µικρός 
υπήνεµος µώλος συνολικού µήκους 54,00m και πλάτους 6,00m για τον ελλιµενισµό των σκαφών. Η κατασκευή 
θα γίνει από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέµατος, οι οποίοι θα πληρωθούν µε αµµοχαλικώδη υλικά 
προελεύσεως λατοµείου. Περιµετρικά του βραχίονα θα τοποθετηθούν ανά διαστήµατα ανοξείδωτοι κρίκοι για την 
πρόσδεση σκαφών. 

• Στο νότιο τµήµα του όρµου προτείνεται η κατασκευή κρηπιδώµατος κατά µήκος της ακτής µε συνολικό µήκος 
348m περίπου. Το κρηπίδωµα θα κατασκευαστεί από συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεµα.. Το 
κρηπίδωµα αυτό σε µήκος 130 µέτρων προτείνεται να χρησιµοποιηθεί ως χώρος πρόσδεσης αλιευτικών 
σκαφών. Η δηµιουργία του νότιου παραλιακού κρηπιδώµατος θα δώσει τη δυνατότητα για τη κατασκευή του 
νότιου παραλιακού δρόµου ακριβώς πίσω από τον κρηπιδότοιχο. 
Αλιευτικό καταφύγιο: 
Λιµνολεκάνη  : 350,00x30,00=10.500,00 m2 = 1,05ha < 5,00 ha 
Συνολικό Μήκος µόλων και κρηπιδωµάτων: 350,00 m < 1.000,00 m 
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Οπότε σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος Ι, του άρθρου 5, ΦΕΚ Β/1022/5-8-2002 το έργο 
κατατάσσεται στην Πρώτη Κατηγορία, Υποκατηγορία 2η 

• Στη θέση του βόρειου παραλιακού κρηπιδώµατος και σε µήκος 250m προτείνεται η επέκταση του υφιστάµενου 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών µε την τοποθέτηση πλωτών προβλητών κάθετα στο υφιστάµενο κρηπίδωµα.  
Καταφύγιο τουριστικών σκαφών αναψυχής: 
Αριθµός θέσεων: 115 θέσεις < 250 θέσεις 
Λιµνολεκάνη : 250,00x60,00=15.000,00 m2 = 1,50 ha < 5,00 ha 
Συνολικό Μήκος µόλων και κρηπιδωµάτων: 408,00 m < 1.000,00 m 
Οπότε σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος Ι, του άρθρου 5,  
ΦΕΚΒ/1022/5.8.2002 το έργο κατατάσσεται στην Πρώτη Κατηγορία, Υποκατηγορία 2η 

• Απαραίτητο για την κατασκευή όλων των παραπάνω είναι η κατασκευή του νότιου προσήνεµου µώλου, ο οποίος 
θα προστατεύει τα παραπάνω έργα από τους κυµατισµούς ανατολικής – νοτιοανατολικής διεύθυνσης που 
πλήττουν τον λιµένα. ∆ιαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δηµιουργίας ζηµιών στα έργα αυτά. Ο προσήνεµος 
µώλος προτείνεται να κατασκευαστεί µε µήκος 165m και πλάτος 20m. Στην υπήνεµη πλευρά θα διαµορφωθεί 
κατακόρυφο µέτωπο που να επιτρέπει την παραβολή σκαφών. 

Οι αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι για τα παραπάνω έργα έληξαν την 30/05/2012, δηλαδή πέντε χρόνια µετά την έκδοση 
τους. 
Κατόπιν εκτεταµένων χρονικά διαβουλεύσεων και συζητήσεων τόσο σε επίπεδο ∆ιυπουργικής Επιτροπής όσο και σε επίπεδο 
γνωµοδοτήσεων διαφόρων υπηρεσιών δόθηκαν κάποιες σηµαντικές κατευθύνσεις προκειµένου να κατατεθεί εκ νέου πρόταση για 
την τροποποίηση χωροθέτησης η οποία θα µπορούσε να έχει προοπτική υλοποίησης και που συνοψίζεται στο µε αριθµό πρωτ. 
15738/09.12.2010 έγγραφο του υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού-Γεν. ∆/νση Επενδύσεων και Ανάπτυξης-∆/νση Τουριστικών 
Λιµένων αλλά και στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Μας 12020/11-4-2011 έγγραφο του µελετητή Σβορώνου ∆ιονυσίου. 
Το θέµα εισήχθη στην ∆ιυπουργική Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 2010 µε θετική εισήγηση της ∆/νσης Τουριστικών Λιµένων σύµφωνα µε 
την οποία προβλεπόντουσαν τα εξής: 
 
Νέα οριοθέτηση της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης. 
Επέκταση του υπάρχοντος βορείου προσήνεµου µώλου µήκους 50 µ. και πλάτους ίσου µε αυτό του υπάρχοντος, µε επέκταση επίσης 

της εξωτερικής θωρακίσεως.  
Κατασκευή ενός σταθερού εσωτερικού γεφυρωτού µώλου για την πρόσδεση σκαφών µε  κατεύθυνση Βορρά-Νότου και διάταξη 

ανεστραµµένου ταυ (-1-). Τα προβλεπόµενα µήκη  είναι για τον κορµό του µώλου 90 µ. µε πλάτος 4 µ., και για την κεφαλή 60 µ. µε 
πλάτος 6 µ. 

 Κατασκευή νότιου προσήνεµου µώλου µήκους 80 µ. από χαµηλό πρίσµα φυσικών πετρωµάτων. 
Κατασκευή αβαθών παραλιακών κρηπιδωµάτων κατά µήκος της νότιας ακτογραµµής του όρµου, συνολικού µήκους περίπου 270 µ. 
∆ηµιουργία κεκλιµένου επιπέδου ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών στην περιοχή των νότιων παραλιακών κρηπιδωµάτων και οδική 

σύνδεση µε την Λ. Σάµης στο δυτικό πέρας των τελευταίων. 
∆ιαµόρφωση διαπλάτυνσης της παραλιακής οδού, για λόγους κυκλοφοριακούς, στην περιοχή συµβολής των οδών στο βορειοδυτικό 

άκρο του όρµου. Κατασκευή της αναγκαίας κτιριακής υποδοµής για την εξυπηρέτηση των αναγκών  του τουριστικού 
καταφυγίου. Κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ εγκαταστάσεων. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Ωστόσο η έγκριση χωροθέτησης απορρίφθηκε στην συγκεκριµένη συνεδρίαση καθότι έφερε αντίρρηση η Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων µε αποτέλεσµα να χρειασθεί να επανέλθει το θέµα µε την κατάργηση όλων των προτεινόµενων έργων στα νότια 
παράλια του όρµου της Αγ. Ευφηµίας, δηλ. τα υπ’ αριθµ. 4,5,6 της παραπάνω λίστας. 
 

Η απαιτούµενη µελέτη και ανάθεση της αντίστοιχης σύµβασης είναι: 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

(Τεχνικές προδιαγραφές και προεκτιµούµενη αµοιβή στο συνηµµένο Φάκελο). 
 
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, ως Προϊσταµένη Αρχή, µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 4-Ν.3316/05 να εγκρίνει το 
φάκελο του έργου που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 
 
 Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή που έχει αρµοδιότητα στην ανάθεση των συµβάσεων δύναται να κάνει εφαρµογή του 
άρθρου 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11Α΄/8-6-2006), βάση του οποίου 
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της 
εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου εφόσον η 
προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου 
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. 
 Ταυτόχρονα απαιτείται τροποποίηση και ένταξη της παραπάνω µελέτης στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2015 και εγγραφή 
της πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 
Συνηµµένα: 
Φάκελος έργου προς έγκριση. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-∆.Υ. 
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ                                                  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
         

ΕΥΑΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις– απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο  άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τον Ν 3316/2005 (άρθρο 4) 
3) Την 1174 /2015 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης, και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει το φάκελο του έργου «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών 
στον προστατευόµενο όρµο Αγίας Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας» που αποτελεί και το τεύχος των τεχνικών δεδοµένων αυτού. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.558,96 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 70.7413.01 και τίτλο «Μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αδειοδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγίας 
Ευφηµίας Ν. Κεφαλληνίας.»   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  312   / 2015                                                   Α∆Α: 6Ξ58ΩΕ5-ΚΨ0                                  
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου   πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου  
οχήµατος . 
 
   Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο  
στον  υπάλληλο  της Τεχνικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου µηχανολόγο  µηχανικό  Τ.Ε  κ.  ∆ανελάτο Σπύρο  ο οποίος  
εισηγούµενος  το 4ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου  
  πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος»   θέτει υπόψη της Επιτροπής 
 την µε αριθµ.  πρωτ. 35109/8-09-2015 έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
το οποίο αναλυτικά αναφέρει τα παρακάτω:   
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια ενός Καλαθοφόρου Οχήµατος 
 

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ΄αριθµ. 14/2015 Μελέτη Προµήθειας Καλαθοφόρου Οχήµατος 
2. Η υπ’ αριθµ. 144/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, περί έγκρισης της µελέτης 

και εξουσιοδότησης της ∆.Τ.Υ. 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 08/09/2015 εισήγηση της υπηρεσίας µας και 
παρακαλούµε για την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ». Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 
ΘΕΜΑ:  

 
Έγκριση τευχών και όρων δηµοπράτησης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΠΡΟΣ  

 Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου  Κεφαλλονιάς.  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 144/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 14/2015 της 

ανωτέρω προµήθειας, ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά στην προµήθεια ενός καλαθοφόρου 
οχήµατος. 

Το προς προµήθεια καλαθοφόρο όχηµα, προορίζεται, να καλύψει ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σε διάφορες εργασίες οι 
οποίες γίνονται σε ύψος µεγαλύτερο των τριών µέτρων (3 m) από το έδαφος και ειδικότερα των παρακάτω ∆/νσεων: 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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Περιλαµβάνονται κυρίως, εργασίες συντήρησης του ∆ηµοτικού Φωτισµού, δηλαδή, επισκευής ή αντικατάστασης 
λαµπτήρων σε φωτιστικά σώµατα οδών του ∆ήµου ή της ∆Ε∆∆ΗΕ, στα οποία οι λαµπτήρες βρίσκονται σε µεγάλα ύψη και 
δεν υπάρχει άλλος τρόπος αλλαγής. Ακόµη, οι εργασίες ποικίλουν, όπως η τοποθέτηση – αποξήλωση εορταστικών 
στολισµών, η ανάρτηση – συντήρηση ενηµερωτικών πινακίδων, φωτεινών σηµατοδοτών, κλπ.   

2. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Περιλαµβάνονται κυρίως, εργασίες κοπής επικίνδυνων δένδρων, κλαδιών κ.λ.π., διενέργησης έλεγχων στους 
κοινόχρηστους χώρους µαζικής συγκέντρωσης στις πόλεις και στα χωριά, όπου υπάρχουν µεγάλα και ογκώδη δένδρα, 
ώστε να διαπιστωθεί τυχόν επικινδυνότητα που µπορεί να προκύψει, είτε εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων, είτε από 
την ίδια την κατάσταση των δένδρων (π.χ ηλικία). 

Επιπροσθέτως, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν διαθέτει καλαθοφόρο όχηµα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ η απόσβεση της προµήθειας µπορεί να θεωρηθεί βραχυπρόθεσµη, λαµβάνοντας υπόψη: 

• το υψηλό κόστος µίσθωσης του συγκεκριµένου µηχανήµατος έργου (ΜΕ)   

• την υψηλή συχνότητα χρήσης του µηχανήµατος, για την εκτέλεση των ποικίλων εργασιών  

• τη µείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών 

• την ασφάλεια των εργαζοµένων (χρήση πιστοποιηµένου καλαθοφόρου οχήµατος – εξοπλισµού ασφαλείας) 

• την πρόληψη, µε στόχο την µείωση του κινδύνου οιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς π.χ. από πτώση δέντρων    

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 36.900,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%), λαµβάνοντας υπόψη και τις 
διατιθέµενες πιστώσεις του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην παρούσα φάση. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

Την έγκριση των τευχών και όρων δηµοπράτησης της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 
προϋπολογισµού 36.900,00 €. 

 
Αργοστόλι   09/06/2015   

   Θεωρήθηκε 
Η Προϊσταµένη 

Συντάχθηκε  Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Γ 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

Σπυρίδων ∆ανελάτος Ελβίρα Λορεντζάντου 

 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου - Παπαδήµα 

                                                                            ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                                                      Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη Προσφορά για την 
προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 36.900,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και µε τους παρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήµατος (µηχανήµατος έργου ΜΕ), καινούργιου ή 
µεταχειρισµένου, το οποίο αποτελείται από φορτηγό όχηµα, τουλάχιστον 3,5 tn (µικτού φορτίου) µε καινούργια και αµεταχείριστη 
υπερκατασκευή.  
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Το όχηµα θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών: 

• του συνεργείου ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού: αλλαγή λαµπτήρων) και 

• του τµήµατος πρασίνου (κλάδεµα δέντρων κλπ.)  

Το υπό προµήθεια όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής 
κατασκευής. 

Το ύψος εργασίας καθορίζεται τουλάχιστον στα 18,5 m (ύψος πατώµατος καλαθιού από το έδαφος άνω των 16,5 m). 

Λοιπές λεπτοµέρειες, περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  

 

                                                                                                   ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

2. Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 
185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή 
δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 

3. Την Π 1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 
τεύχος B)  

4. Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

5.  Της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003 «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων» 

6. Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

7. Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

8. Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

9. Της Εγκύκλ. ΟΙΚ. 372/1709/26-01-1999 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σχετικών µε θέµατα κρατικών αυτοκινήτων και 
επικοινωνιών στις Περιφέρειες» 

10. Του Άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

11. Του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου (σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ) και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 
377/93» 

12. Της Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης  της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των 
Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και δικύκλων» 

13. Της Εγκύκλ. 1759/25489/12-12-2005 «έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εµπόριο» 

14. Της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών 
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα» 

                                                                                                   ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη 
προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε τους όρους που καθορίζει το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κανόνες δηµοσιότητας  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 της 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 
3801/2009. 

                                                                                                      ΑΡΘΡΟ 5ο 
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Για ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 
(ΕΚΠΟΤΑ).  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ορισµοί  

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60156    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

2.  «Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»:  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός 

3. «∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή «(∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»:  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

4.  «∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία»: Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60156    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

5. «Προϊσταµένη Αρχή»: Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση 

6. «∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»:  Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα υποβάλλει προσφορά.  

7. «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών  όργανο/α της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συµµετέχοντες.  

9. «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

10. «Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 
εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της 
ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των Παραδοτέων της σύµβασης. 

                                                                                                  ΑΡΘΡΟ 7ο 
Προθεσµία παραλαβής τευχών 

Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε την µελέτη, διατίθεται από τον ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60156    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 

κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη και την Μελέτη, µέχρι και πέντε 
(5) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού), από την παραπάνω 
υπηρεσία.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 22η Σεπτεµβρίου , ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στο 
∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ 

Οδός  : ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου  ΚΕΦΑΛΟΣ  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60156    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

Σε  περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί ΑΓΟΝΟΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και ώρα την Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015 . 
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες:   κ. ∆ιονύσιος Παγώνης 

 
                                                                                              ΑΡΘΡΟ 9ο 

Υποβολή προσφορών – φάκελος προσφοράς – χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην, 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60156    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 

µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας 
(περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή 
µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια: 
«∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ» 
Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους:  

1. τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,  
2. τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς,  
3. τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.  

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως: 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Τα περιεχόµενα του υποφάκελου της Τεχνικής Προσφοράς για το καλαθοφόρο όχηµα, θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα 
από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία, τους κανονισµούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally 
friendly vehicles). 

Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήµατος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο νοµοθετήµατα, τα οποία καλύπτουν: 
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• Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήµανσή τους µε τη σήµανση CE, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (Π∆ 57/2010,  ΦΕΚ 97/Α’/25-06-2010).  

• Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως  ορίζεται  στον «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανηµάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003). 

Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας. 

Στην τεχνική περιγραφή του προµηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτηµα Α της 
Μελέτης για το όχηµα (καθώς και τεχνική περιγραφή για την υπερκατασκευή – καλάθι), σε συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Μελέτης και να προσκοµίζονται µε την προσφορά του, το σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων (τεχνικών χαρακτηριστικών, 
πιστοποιητικών, εγγυήσεων: καλής λειτουργίας & παροχής ανταλλακτικών, συνθηκών λειτουργίας, χρωµατισµών – επιγραφών, 
εγχειριδίων, κατάλογο ανταλλακτικών, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, κλπ.) των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η 
συµµόρφωσή τους µε αυτές.  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνετε εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
επόµενων παραγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του 
Ν. 4250/14. 

Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες. 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής:  

1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.α.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

2.  Απλά Αντίγραφα  αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων 

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013).  

3.  Απλά Αντίγραφα  ιδιωτικών Εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του  κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014. 

Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να 
εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014, την κατευθυντήρια οδηγία 6 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ  του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 

προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού: 

Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας) που είναι το 2% 
επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το  ΦΠΑ . 

Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους, 
που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των  Ο.Τ.Α. 

• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 

• Τα κατασκευαστικά στοιχεία του καλαθοφόρου πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κ.Ο.Κ. Επίσης, το 
καλαθοφόρο θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή του µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την 
έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και συγκεκριµµένα αυτών της παραγράφου 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ του Κεφαλαίου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης. 

∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,προς όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  

Ε.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση 
,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία  

Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος , 
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου αναφέρονται  µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.  

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους.  

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  

Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους. 

Γ. Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , στις περιπτώσεις των Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις 
Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης  Η. του παρόντος άρθρου. 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον: 
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Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)  

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, 
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να υπογράφονται από το 
ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και να 
φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ,σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
και των τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των 
δικαιολογητικών κατά φύλλο. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή 
φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών των κυρίως φακέλων  και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των 
κυρίως φακέλων  µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. 

 Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ της Μελέτης ή το 
άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά.  

 
                                                                                               ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του αναδόχου  

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   

7. Η Τεχνική Έκθεση 

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος  

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χρόνο όχι 
µικρότερο των 10 ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος. 

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 14ο 
Σύµβαση  
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Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε την προσφορά 
του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.  

                                                                                                  ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές 
ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 16ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος έργου (ΜΕ) - καλαθοφόρου οχήµατος, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και τα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 17ο  
Πληρωµή 

Η πληρωµή της αξίας του προς προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36 
παρ. 1α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

                                                                                               ΑΡΘΡΟ 18ο  
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του καλαθοφόρου οχήµατος, αυτό δεν πληροί τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν κατά την 
παραλαβή της προµήθειας παρουσιαστεί κακή λειτουργία των εξαρτηµάτων – υλικών της ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.  

                                                                                               ΑΡΘΡΟ 19ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας της προµήθειας.  

                                                                                           ΑΡΘΡΟ 20ο 
Προσφερόµενες τιµές, προϋπολογισµού προσφοράς  

Οι προσφερόµενες τιµές στον προϋπολογισµό προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιµές του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.      

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 21ο 
Σταθερότητα τιµών  

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.   

                                                                    ΑΡΘΡΟ 22ο 
Εγγύηση συµµετοχής 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ηµερολογιακών ηµερών τουλάχιστον) το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της προεκτιµώµενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 157 του 
Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), δηλαδή στο ποσό των 600,00 €. 

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 23ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 
(παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 

Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για είκοσι τέσσερις (24) µήνες, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του καλαθοφόρου, δηλαδή τρεις (3) 
µήνες (συµβατικός χρόνος παράδοσης) + είκοσι τέσσερις (24) µήνες (χρόνος καλής λειτουργίας) = είκοσι επτά (27) µήνες από την 
ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και λειτουργίας, παραµένει στην υπηρεσία για διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών 
µετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας) και επιστρέφεται, εφόσον σ’ αυτό το διάστηµα 
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο, ώστε να παραµένουν σε καλή λειτουργία. Στο 
προηγούµενο διάστηµα περιλαµβάνεται η δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 

                                                                                             ΑΡΘΡΟ 24ο  
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Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ∆ήµου. 

Εάν κατά την εξέταση µιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά 
αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. 

Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκµηριωµένα) από την αρµόδια επιτροπή 
αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει µια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως 
επουσιώδεις, κρίνεται ως αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και µια απόκλιση έχει κριθεί τεκµηριωµένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή 
κρίνεται τεχνικά µη αποδεκτή και απορρίπτεται. 

Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία συνεχίζεται µε τη βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών. 

Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 
συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σαφή εικόνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η συµφερότερη προσφορά, η οποία βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα 
οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α «Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην Οµάδα Β «Τεχνική 
Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην 
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως ακολούθως: 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)    

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)    

Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση το 50 (άθροισµα των αντίστοιχων υποκριτηρίων των 
επί µέρους κριτηρίων) ως εξής: 

Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων είναι 50 για τις περιπτώσεις στις οποίες καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί µέχρι το 60 (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.   

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου 
υπολογίζει την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) και κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά 
(δηλαδή από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι (6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως: 

.)..( ΑΠΦ

Β+Α
=

τοςχωρπροσφοροικονοµικ

δαςοµαςβαθµολογθροισµα
τιµνηανηγµ

ίάή

άίά
ήέ

 

Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης  (βλέπε Παράδειγµα Πίνακα 1, 2 & 
Πινάκων Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά (από τη µεγαλύτερη 
προς τη µικρότερη) της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς (δηλαδή του αθροίσµατος βαθµολογίας των οµάδων Α+Β) 
και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην 
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος προµηθευτής αναδεικνύεται µε κλήρωση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Π
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Ο
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Α
∆

Α
 

Κ
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ΤΗ
ΡΙ

Ο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Α Β ΑΠΌ ΕΩΣ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας 30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση 
κίνησης - Αναρτήσεις  

30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: ∆ιαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή 
πλαισίου - Κατανοµή φορτίων ανά άξονα  

30% 15 18 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 Α
1:

 O
X

H
M

A
 

Συµφωνία υλικού µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, 
ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στη λειτουργία 
και την χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαµος οδήγησης 

20% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: Ανυψωτικός µηχανισµός  35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Καλάθι εργασίας 35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Ποδαρικά σταθεροποίησης 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Χειριστήρια 10% 5 6 

Ο
Μ

Α
∆

Α
 Α
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 Α
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Η
 Συµφωνία υλικού µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές, 
ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στη λειτουργία 
και την χρήση του   ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.5: Υδραυλικό σύστηµα 

50% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος παράδοσης 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: Εκπαίδευση προσωπικού του ∆ήµου 
στον χειρισµό του µηχανήµατος  

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: ∆ιάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας 
(διατήρησης) 

30% 15 18 
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Χρόνος παράδοσης, 
ποιότητα εξυπηρέτησης 
(SERVICE) µετά την 
πώληση, τεχνική υποστήριξη 
- βοήθεια εκ µέρους του 
κατασκευαστή και 
εκπαίδευση  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 
ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή 
βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό 
προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο 
διάστηµα αυτό για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 

30% 

25% 13 15 
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περίπτωση, κλπ.) 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: ∆ιάρκεια περιόδου συντήρησης στην 
οποία δεσµεύονται ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά 

25% 13 15 
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Πίνακας 2: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(σε συνέχεια του Πίνακα 1) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Μ.Ο. 
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16 16 16 16,000000 4,800000 

15 16 17 16,000000 4,800000 
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5 5 5 5,000000 0,500000 

14,800000 2,960000 

18 19 18 18,333333 6,416667 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

  

Α/Α Προσφοράς Προµηθευτή   
Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή                                   

(Φθίνουσα Ταξινόµηση) 
  

Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή                                             
(Φθίνουσα Ταξινόµηση - ∆εδοµένα Γραφήµατος) 

  

  

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
Ετικέτες γραµµής 

Μέγ. από 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Ετικέτες γραµµής 
Άθροισµα από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
  

1 Α 0,000275 Β 0,000333 Β 0,000333   

2 Β 0,000333 2 0,000333 Ε 0,000288   

3 Γ 0,000226 Ε 0,000288 Ι 0,000286   

4 ∆ 0,000275 5 0,000288 ∆ 0,000275   

5 Ε 0,000288 Ι 0,000286 Θ 0,000275   

6 ΣΤ 0,000243 10 0,000286 Α 0,000275   

7 Ζ 0,000243 ∆ 0,000275 Η 0,000253   

8 Η 0,000253 4 0,000275 Ζ 0,000243   

9 Θ 0,000275 Θ 0,000275 ΣΤ 0,000243   

10 Ι 0,000286 9 0,000275 Γ 0,000226   

 

  
  

Α 0,000275 (κενό)     

   1 0,000275 Γενικό Άθροισµα 0,002698   

   Η 0,000253   

   8 0,000253   

   Ζ 0,000243 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

  

   7 0,000243   

   ΣΤ 0,000243   

   6 0,000243   

   Γ 0,000226   

   3 0,000226   

   (κενό)     

   (κενό)     

  

   

  

Γενικό Άθροισµα 0,000333   

Β 
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ΑΡΘΡΟ 25ο  
Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς κλπ..                                                      ΑΡΘΡΟ 26ο  

Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει εντός του προβλεπόµενου συµβατικού χρόνου, δηλαδή εντός 
των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ                                Αργοστόλι 8/09/2015 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση για την προµήθεια του καλαθοφόρου οχήµατος γιατί 
υπάρχουν ανάγκες  προµήθειας και περισσότερων του ενός  οχήµατος  µε την επισήµανση όµως ότι η 
συγκεκριµένη µελέτη πάσχει όπως και οι προηγούµενες µελέτες για τις υπόλοιπες προµήθειες του ∆ήµου  . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Ανδρέας Ζαπάντης –
Λυκούδης ∆ιονύσιος – Ανουσάκης Νικόλαος .                                                                                                                                                                         
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) την    1176  /2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
4) την 144/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο της διακήρυξης.  

 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
     1. Εγκρίνει τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του   δηµόσιου 
πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη 
Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 36.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α   
     2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 36.900,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  30.7132.03 και 
τίτλο «Προµήθεια  καλαθοφόρου οχήµατος» 

      3. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     313 / 2015                                                        Α∆Α: ΩΤΣΟΩΕ5-Χ1Η       
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό 

Αιτιολογία 

Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1160 07/09/2015 301,99 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου [ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 107/2013 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 67/2015 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΝΙΑΤΗ] 00.6111 34.733,43 

1161 07/09/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΣΟΥΛΑΡΩΝ 20.6262 7.663,03 

1162 07/09/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΚΩΝΑ 35.6262.03 2.959,92 

1163 07/09/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 35.6262.03 1.959,92 

1164 07/09/2015 60,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 20.6682.03 7.629,79 

1165 07/09/2015 139,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 35.6662 19,46 

1166 07/09/2015 710,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ 20.6654.00 10.267,69 

1167 07/09/2015 294,32 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 20.6692 1.628,71 

1168 07/09/2015 400,98 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 35.6262.03 1.558,94 

1169 07/09/2015 200,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 10.6654.01 10.984,32 

1170 07/09/2015 100,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΠΟΥΛΑΤΩΝ 10.6654.01 10.884,32 

1171 07/09/2015 209,00 

Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου [Τ.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ:ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ αριθ. 
224&294/2015)] 00.6111 34.524,43 

1172 07/09/2015 6.150,00 

Προµήθεια πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγικού 
ζεύγους 10KVA[ΑΡΙΘ. 30960/7-8-2015 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 70.7131.01 0,00 

1173 07/09/2015 4.801,92 
Επισκευή στέγης κτιρίου ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆.Ε. 
Σάµης 10.7331.01 0,00 

1174 07/09/2015 7.558,96 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις 
ανάγκες αδειοδότησης του Αγκυροβολίου Τουριστικών 
Σκαφών στον προστατευόµενο όρµο Αγ. Ευφηµίας  

70.7413.01 0,00 

1175 07/09/2015 1.958,64 

Γεωτεχνικές εργασίες και εργαστηριακές δοκιµές στα 
πλαίσια της µελέτης αποχέτευσης Αγίου ∆ηµητρίου και 
Αγίου Βασιλείου ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς ( 
ΣΑΤΑ)  25.7413.03 0,00 

1177 09/09/2015 3.270,00 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 00.6434.01 1.920,00 

1178 09/09/2015 135,30 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.785/2015 ΑΠΟΦ.∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10.6463 1.446,97 

1179 09/09/2015 301,35 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια[ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ  ΜΠΙΑ, αριθ. 
35244/09-09-2015 αίτηση, ΘΕΜΑ:ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ] 00.6073 4.161,05 

1180 09/09/2015 2.374,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 9.630,22 

1181 09/09/2015 3.142,65 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 7.125,04 

1182 09/09/2015 122,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 2.265,87 

1183 09/09/2015 1.500,00 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 
θέρµανσης - κλιµατισµού ∆ηµαρχείουκαι λοιπών κτιρίων  10.6261.07 2.412,10 
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1184 09/09/2015 20.000,00 

Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων - Σύµβαση µε 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 00.6736.08 0,00 

1185 09/09/2015 113,16 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.785/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10.6463 1.333,81 

1186 9/9/2015 5.800,00 

Αποκατάσταση βατότητας και επανακατασκευή 
ξερολιθιάς αντιστήριξης δηµοτικού δρόµου Μιχάτων 
Επανοχωρίου 30.7333.01 0,00 

1187 9/9/2015 7.200,00 

Αναγκαίες εργασίες διευθέτησης οµβρίων υδάτων επί 
κεντρικής δηµοτικής οδού στον Άνω Κατελειό 

25.7336.01 0,00 

1188 10/9/2015 896,03 

Απόδοση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας[αριθ.808/2014 
γραµµ. είσπραξης ∆.Κεφαλονιάς]. 00.6731.02 0,00 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O  κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρεώσεων : από  1161 έως 1170 από 
1174έως  την 1177 και 1184. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρεώσεων : 1160-1171-1174-1177-1187-1179-
1184-1185 και 1188. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 1161 έως 1170- 1171-1175-1178-1179 και 
1188, στην συνέχεια σηµειώνει ότι είναι κάποιες δαπάνες που δεν ψηφίζουν όχι γιατί διαφωνούν µε την ουσία 
της δαπάνης αλλά µε τον τρόπο της ανάθεσης( απευθείας αναθέσεις) και σε σχέση µε την πραγµατική  
πραγµατοποίηση των έργων αυτών. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος και 
Λυκούδης ∆ιονύσιος.  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  314  / 2015                                            Α∆Α: Β8ΜΛΩΕ5-ΜΘ9 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου  για  την  σύνταξη ένστασης  και   παράστασης ενώπιον της  
Τοπικής ∆/κής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. 
   
 Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο  
στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη  
το 2ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για την σύνταξη ένστασης και παράστασης ενώπιον 
 της Τοπικής ∆/κής  Επιτροπής του Ι.Κ.Α.»η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
  µε αρίθ. πρωτ. 34858 / 7-09-2015 εισήγηση της   στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
 Στις  24-8-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η µε αριθ. πρωτ. 9256/18-8-2015 
έκθεση ελέγχου του Τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου, µε την οποία οι αρµόδιοι 
εισηγητές-υπάλληλοι εσόδων εισηγούνται την εισαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργαζοµένων, 
όπως αυτοί αναφέρονται στους συνηµµένους πίνακες, οι οποίοι κατά τους υπαλλήλους του ΙΚΑ που 
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διενήργησαν  τον τυπικό έλεγχο έκριναν ότι εργάστηκαν σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε Συµβάσεις Ανάθεσης Εργασιών κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 χωρίς, 
σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου, ο εργοδότης ∆ήµος να έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές αν και, 
όπως υποστηρίζου, όφειλε.  Παράλληλα και σε συνέχεια της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου 
συγκοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο τρεις Πράξεις Επιβολής Προστίµου Ακαταχώριστων Εργαζοµένων 
συνολικού ποσού 74.500 ευρώ, τέσσερεις Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) 
συνολικού ποσού 97.210,08 ευρώ καθώς και τέσσερεις Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) 
συνολικού ποσού 324.161,1 ευρώ.  
 Κατά των ως άνω Πράξεων είναι δυνατή η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός προθεσµίας 30 
ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της ενώπιον της Τοπικής ∆/κης Επιτροπής του Υποκ/τος 
ΙΚΑ. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική  Επιτροπή αποφασίζει για την 
υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των 
ενδίκων µέσων. Επίσης µπορεί να αναθέτει κατ’ εξαίρεση σε εξωτερικό συνεργάτη-δικηγόρο τον 
εξώδικο ή δικαστικό χειρισµό ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του 
δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στην προκειµένη περίπτωση είναι εµφανής και 
αναµφισβήτητη η σηµασία της εν λόγω υπόθεσης για τα συµφέροντα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
δεδοµένου ότι από τις εκδοθείσες πράξεις επιβαρύνεται  οικονοµικά ο ∆ήµος κατά 495.871,18 ευρώ.  Η 
δε αντίκρουση των ισχυρισµών και των διατάξεων που διαλαµβάνονται τόσο στις ανωτέρω πράξεις όσο 
και στην έκθεση ελέγχου, στην οποία στηρίχθηκαν, απαιτεί εµπειρία και ειδική γνώση τόσο στο 
διοικητικό όσο και στο εργατικό δίκαιο.  
 
Για την σωστή και αποτελεσµατική υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου ζητείται από την 
Οικονοµική Επιτροπή ο ορισµός δικηγόρου, ο οποίος θα διαθέτει κατάλληλη εµπειρία και γνώση 
προκειµένου να προβεί στη σύνταξη ένστασης  κατά των ως άνω πράξεων του ΙΚΑ και να παραστεί 
κατά τη συζήτηση αυτών, ενώπιον της Τοπικής ∆/κής Επιτροπής του ΙΚΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Η  Πρόεδρος , κ. Γαρµπή , προτείνει να αναλάβει την εν λόγω υπόθεση  η δικηγορική εταιρία  Αθηνών  
ΚΑΤΣΙΚΗΣ _ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  η οποία διαθέτει ειδική γνώση και εµπειρία στο 
χειρισµό παρόµοιων υποθέσεων. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός  αφού επισηµαίνει  ότι η παράταξή του είχε προειδοποιήσει  σε σχετική 
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι το σύστηµα της πληρωµής των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις 
του ∆ήµου µε επαγγελµατική δαπάνη πάσχει και είχαν  προτείνει οκτάµηνες συµβάσεις ή προσλήψεις 
µέσω ΑΣΕΠ , δηλώνει ότι ψηφίζει τον ορισµό δικηγόρου προτείνοντας εάν τελικά δεν δικαιωθεί ο ∆ήµος 
και προκειµένου να µην χρεωθούν οι δηµότες το υπέρογκο ποσό των 500.000,00 € να αποδοθούν 
ευθύνες στους υπευθύνους  και ψηφίζει την πρόταση του.   
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει τον ορισµό δικηγόρου µε την παρατήρηση ότι πάγια θέση 
του είναι ότι όλοι οι εργαζόµενοι του ∆ήµου πρέπει να είναι ασφαλισµένοι. 
 Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  προβαίνει στην παρακάτω πρόταση :  Τις υποκλεµµένες ασφαλιστικές 
εισφορές των 325.000,00 €  από τον εργοδότη που λέγεται ∆ήµος Κεφαλλονιάς  - Νέα ∆ηµοκρατία –
ΑΝΕΛ που ήταν τότε µαζί να καταβληθούν στο ΙΚΑ για να πάνε στην σύνταξη την υγεία την πρόνοια των 
εργαζοµένων ,άρα να µην µπεί δικηγόρος για τις 325.000,00 και να καταβληθούνε , γιατί έχουν 
υποκλαπεί από τους εργαζόµενους και όσον αφορά τα πρόστιµα εµείς λέµε να µπεί δικηγόρος για να 
µην µπούνε τα πρόστιµα στις εισφορές και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Ανουσάκης 
Νικόλαος .                                                                                                                                                                          
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                    
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου  
3) την εισήγηση της Προέδρου. 
 
 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
  
    1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγορική εταιρία  Αθηνών  
ΚΑΤΣΙΚΗΣ _ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  η οποία διαθέτει ειδική γνώση και εµπειρία στο 
χειρισµό παρόµοιων µε την εν λόγω υπόθεση ,  προκειµένου να προβεί στη σύνταξη ένστασης   κατά : 
α)  των Πράξεων  Επιβολής Προστίµου Ακαταχώριστων Εργαζοµένων συνολικού ποσού 74.500 ευρώ, 
β) των τεσσάρων  Πράξεων  Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) συνολικού ποσού 
97.210,08 ευρώ καθώς και γ) των τεσσάρων  Πράξεων  Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) συνολικού ποσού 
324.161,1 ευρώ. 
 
  2.  Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση την δικηγορική εταιρία  Αθηνών  
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ΚΑΤΣΙΚΗΣ _ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    να παραστεί κατά τη συζήτηση των παραπάνω 
ενστάσεων , ενώπιον της Τοπικής ∆/κής Επιτροπής του ΙΚΑ. 
 
3.Η αµοιβή του  ανωτέρω δικηγορικού γραφείου θα προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    H Πρόεδρος       
 
 
                                                             
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


