
                                                                                   Α∆Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  271  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ :   Απευθείας ανάθεση µελέτης « ∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου 

Αργοστολίου» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                 
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                                                                                                                 
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                           

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του Τµήµατος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Λεωνίδα Παγουλάτο ,   ο οποίος   

εισηγούµενος  το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Απευθείας ανάθεση της µελέτης : ∆ράσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» 

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Απευθείας ανάθεση µελέτης:  
∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας δηµοτικού κολυµβητηρίου Αργοστολίου 

Σας αποστέλλουµε φάκελο της  µελέτης , βάσει του άρθρου 4 του Ν.3316/05 («Προκαταρκτικές 

ενέργειες του κτηρίου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων») και παρακαλείσθε για την έγκρισή τους, 

καθώς και την ανάθεση των συµβάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Αντικείµενο της υπό ανάθεση µελέτης θα είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου  δηλαδή το σύνολο των επεµβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης 
προς όφελος βεβαίως του ιδιοκτήτη και του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι η αναβάθµιση αφορά 
µόνο σε υφιστάµενα κτίρια αφού όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που έχουν καθορισθεί στον κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ /ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Τα σενάρια επεµβάσεων που µελετήθηκαν για την εξοικονόµηση ενέργειας του κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου έχουν σαν σκοπό την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας την µείωση του κόστους 
λειτουργίας της θέρµανσης του φωτισµού και την µείωση των ελκυόµενων  ποσοτήτων CO2. 
Θα µελετηθούν τα παρακάτω σενάρια 



1.Αντικατάσταση λαµπτήρων 
2.Χρήση αντλιών θερµότητας για τη θέρµανση των χώρων και παραγωγής θερµού νερού χρήσης. 
3.χρήση αντλιών θερµότητας για την θέρµανση κολυµβητικής δεξαµενής 
4.θερµοµόνωση περιµετρικού τοιχίου πισίνας.  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

  
 
Α. Προεκτίµηση Αµοιβής  
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

3. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η 
Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

4. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

5. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

 
Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθούν επιστήµονες µε πτυχία 

κατηγορίας  κατηγορίας 09  (Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές). 
 Η αµοιβή για την εκπόνηση για την κατηγορία µελέτης αρχιτεκτονικών κτιριακών έργων 
προκύπτει σύµφωνα µε το Π∆ 696/74 και τις κείµενες διατάξεις. 
 
Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία 
µελέτης 09  – µηχανολογικές ηλεκτρολογικές µελέτες  είναι: 
15.108,00 €χ 0,30 = 4.532,40  € (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.). 
(Αριθµ. ∆15/οικ/6655 –ΦΕΚ 743Β/5.5.2011 του ΥΠΕΧΩ∆Ε : Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών). 
Από τα ανωτέρω,  προκύπτει ότι η εκπόνηση της εν’ θέµατι µελέτης µπορεί να γίνει µε απευθείας 
ανάθεση σε εφαρµογή:  

Των διατάξεων, του α άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06) , όπου αναφέρεται: «Με απόφαση της 
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου 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. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει 
µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για 
εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις της παρ. αυτή εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και 
κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους πάσης φύσεως 
συνδέσµους  ∆ήµων και Κοινοτήτων.» 
Ο Πρόεδρος συµπληρώνει  επίσης τα παρακάτω:   

Σύµφωνα µε την εισήγηση της προϊσταµένης της ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Αικατερίνης Ποδάρα µε 
την 369/2013 απόφασή του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  έγινε εγγραφή  στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον 
προϋπολογισµό  του ∆ήµου το έργο µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε πίστωση ποσού 5.574,85€ και µε ΚΑ 15.7413.01 

Ζητείται η εκπόνηση της µελέτης µε απευθείας ανάθεση στον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. ∆ιονύσιο 
Τρωιάννο µε Β τάξης Πτυχίο  , κατηγορίας  9 και µε Α. Φ. Μ 028124798 της ∆. Ο. Υ Αργοστολίου. 



 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 
Α΄ / 8 - 6 - 06) , 
3) την   369/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

1. Εγκρίνει την εκπόνηση της  µελέτης «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου» µε  απευθείας ανάθεση σύµφωνα  µε το  άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06). 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 5.574,85 €και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 15.7413.01 του 
προϋπολογισµού 2013 µε τίτλο «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου 
Αργοστολίου» 

3. Αναθέτει την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης στον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. ∆ιονύσιο Τρωιάννο µε Β 
τάξης Πτυχίο  , κατηγορίας  9 και µε Α. Φ. Μ 028124798 της ∆. Ο. Υ Αργοστολίου. 

4. Η αµοιβή ορίζεται στο ποσό των 5.574,85 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. 
5. Η µελέτη θα παραδοθεί εντός  δέκα (10) ηµερών  από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
6. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αργοστολίου για την υπογραφή της σύµβασης. 

  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Α∆Α:  ΒΛΓ6ΩΕ5-∆ΩΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  272  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ :   Απευθείας ανάθεση µελέτης «Ενεργειακή  αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί 

της Πλατείας Βαλλιάνου » 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                                                                                                                 
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Λεωνίδα Παγουλάτο ,   ο οποίος   εισηγούµενος  

το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση της µελέτης Ενεργειακή  αναβάθµιση του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος επί της Πλατείας Βαλλιάνου » Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Απευθείας 

ανάθεση µελέτης: Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί της πλατείας Βαλλιάνου 

 

Σας αποστέλλουµε φάκελο της  µελέτης , βάσει του άρθρου 4 του Ν.3316/05 («Προκαταρκτικές 

ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συµβάσεων») και παρακαλείσθε για την έγκρισή τους, 

καθώς και την ανάθεση των συµβάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Αντικείµενο της υπό ανάθεση  µελέτης θα είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου δηλαδή το 
σύνολο των επεµβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης προς όφελος βεβαίως του 
ιδιοκτήτη και του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι η αναβάθµιση αφορά µόνο σε υφιστάµενα κτίρια 
αφού όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν 
καθορισθεί στον κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).Με την παρούσα µελέτη θα γίνει  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ. 



Το σενάριο επεµβάσεων που µελετήθηκε για την εξοικονόµηση ενέργειας του ∆ηµοτικού καταστήµατος 
έχει σαν σκοπό την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας την µείωση κόστους λειτουργίας της θέρµανσης 
της ψύξης και του συστήµατος φωτισµού και την µείωση των ελκυόµενων  ποσοτήτων CO2. 
Πιο συγκεκριµένα θα µελετηθούν οι παρακάτω επεµβάσεις. 
1.Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε συντελεστή απόδοσης ανώτερο 
2.Αναβάθµιση του συστήµατος ψύξης µε αντικατάσταση των υφισταµένων τοπικών αντλιών µε inverter. 
3.Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων µε νέα  ενεργειακά αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 24µµ και 
διπλό τζάµι µε µέγιστο συντελεστή θερµοπερατότητας  κουφώµατος 2,60 w/m2k 
4.Εξωτερική  θερµοµόνωση του κελύφους µε πλάκες από διογκωµένη πολυστερίνης πάχους 5 εκ  ώστε 
ο  συντελεστή θερµοπερατότητας 0,43 w/m2k και του φέροντα οργανισµού 0,59 w/m2k 
5.Εξωτερική θερµοµόνωση του δώµατος µε κόκκους διογκωµένης  πολυστερίνης  συνολικού πάχους 12 
εκ µέγιστο συντελεστή θερµοπερατότητας µε τον εξωτερικό αέρα να γίνει 0,43 w/m2k. 
6.Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων µε λαµπτήρες οικονοµίας 
7.Τοποθέτηση Φ/Β συστήµατος 10KW στο δώµα µε χρήση πλαισίων πολυκρυσταλικού πυριτίου µε 
νότιο προσανατολισµό. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

  
 
Α. Προεκτίµηση Αµοιβής  
 
Έχοντας υπόψη:  
 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) περί 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις .  

7. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.  

8. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία τροποποιήθηκε η 
Απόφαση της ως άνω παραγρ. 2. 

9. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

10. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ 
Βελτίωση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. 

 
Για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, θα πρέπει να ασχοληθούν επιστήµονες µε πτυχία 

κατηγορίας 06  (Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων ). 
 Η αµοιβή για την εκπόνηση για την κατηγορία µελέτης αρχιτεκτονικών κτιριακών έργων 
προκύπτει σύµφωνα µε το Π∆ 696/74 και τις κείµενες διατάξεις. 
 
Παρατήρηση: Το ανώτατο όριο του 30% της αµοιβής του πτυχίου της Α΄ τάξης, για την κατηγορία 
µελέτης 06 Αρχιτεκτονικές µελέτες , είναι:31.475,00 x 0,30 = 9.442,50  € 
(Αριθµ. ∆15/οικ/6655 –ΦΕΚ 743Β/5.5.2011 του ΥΠΕΧΩ∆Ε : Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών). 
Από τα ανωτέρω,  προκύπτει ότι η εκπόνηση της εν’ θέµατι µελέτης µπορεί να γίνει µε απευθείας 
ανάθεση σε εφαρµογή:  

Των διατάξεων, του α άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06) , όπου αναφέρεται: «Με απόφαση της 
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου 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. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει 
µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για 
εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις της παρ. αυτή εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και 
κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα και τους πάσης φύσεως 
συνδέσµους  ∆ήµων και Κοινοτήτων.» 
Ο Πρόεδρος συµπληρώνει  επίσης τα παρακάτω:   



Σύµφωνα µε την εισήγηση της προϊσταµένης της ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. Αικατερίνης Ποδάρα 

µε την 369/2013 απόφασή του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  έγινε εγγραφή  στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον 

προϋπολογισµό  του ∆ήµου το έργο µε τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» µε πίστωση ποσού 11.614,28 € και µε 

ΚΑ 10.7411.03 Ζητείται η εκπόνηση της εν λόγω µελέτης µε απευθείας ανάθεση στον Αρχιτέκτονα  Μηχανικό 

κ. Αλέξανδρο Αντύπα µε Α τάξης Πτυχίο , κατηγορίας 6 & 7  και  Α.Φ.Μ 049709520 της   ∆.Ο.Υ Αργοστολίου. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 
Α΄ / 8 - 6 - 06) , 
3) τη 369/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

7. Εγκρίνει την εκπόνηση της  µελέτης «Ενεργειακή  αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί της 
Πλατείας Βαλλιάνου » µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα  µε το  άρθρο 209 , παράγραφος 3 του Ν. 
3463/2006 , ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ, (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8 - 6 - 06). 

8. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 11.614,28  €και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 10.7411.03 
του προϋπολογισµού 2013 µε τίτλο«Ενεργειακή  αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί της 
Πλατείας Βαλλιάνου » 

9. Αναθέτει την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης στον Αρχιτέκτονα  Μηχανικό κ. Αλέξανδρο Αντύπα µε Α 
τάξης Πτυχίο , κατηγορίας 6 & 7  και  Α.Φ.Μ 049709520  ∆.Ο.Υ Αργοστολίου.  

10. Η αµοιβή ορίζεται στο ποσό των 11.614,28  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. 
11. Η µελέτη θα παραδοθεί εντός  δέκα (10) ηµερών     από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
12. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αργοστολίου για την υπογραφή της σύµβασης. 

  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Α∆Α: ΒΛΓΨΩΕ5-ΖΤ1     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   273 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του έργου :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΟΜΠΑΚΤ 

ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 
 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                               
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                                                                                                                 
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                           
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 3 ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του έργου 
:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
διακήρυξη για την εν λόγω προµήθεια που έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 
19/Α) 
2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς 
το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 
151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
8) Ν.3852/2010 νόµος Καλλικράτη 

 
Β) Την παρούσα  απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την 
προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
 

Περιγραφή είδους Α- Οµβροταµιευτηρας πυροπροστασιας 1.000m³ 

Ποσότητα Α - 2 

Μονάδα µέτρησης ΤΕΜΑΧΙΑ 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 
159.900,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 23% 
Φ.Π.Α.) 

Πηγή Χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ 2012-2013 

 
 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ)  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 
 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 



2) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ την 
………………………………………………...  Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η 
προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίτεθενται θα επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα 
γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νοµικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισµοί 

 
2)  Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  
 
α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
 
1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
 
2.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.  
 
3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας 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.  
 
4.   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 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   
 
5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή 
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
β)   Οι αλλοδαποί:  
 
1.   Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.  
 
3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) 
και (4) .  
 
4.   Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  
 
γ)   Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  
 
δ)   Οι συνεταιρισµοί:   
 



1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  
 
ε)   Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 
1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται 
µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.  
  
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   
 

4) Άλλα δικαιολογητικά  
 

1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προµηθευτών, λαµβάνονται 
υπόψη από την αρµόδια επιτροπή:  
α)   Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β)   Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  
γ)   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας.  
δ)   Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο 
και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.  
ε)   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την υπηρεσία. στ)  Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.  
ζ)   Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το 
κύρος της.  
η)   Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  
θ)   Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  
ι)    Η παραγωγική δυνατότητα.  
ια)  Η ποιότητα των προϊόντων.  

 
2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την προσφορά τα εξής 
δικαιολογητικά:  
 

α)   Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά 
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους 
ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα 
αυτό.  
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και 
ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου 
τοµέα). Οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα 
αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών.   
γ) ∆είγµατα των προσφεροµένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία, περιγραφή ή 
φωτογραφίες αυτών.  
δ) Πιστοποιητικό ονοµαστικοποίησης των µετοχών (σε περίπτωση συµµετέχουσας εταιρείας) 
ε) Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 το οποίο 
έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και αφορά την εν λόγω προµήθεια.  
 
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 



κατασκευαστής ολικά ή µερικά του υπό προµήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο 
και για τον κατασκευαστή. 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1) Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών 
 

1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται 
προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  
 
2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά την επιχειρηµατική µονάδα, η οποία θα αναλάβει 
την προµήθεια των προσφερόµενων αγαθών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την 
προµήθεια µερικώς ή ολικώς των αγαθών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 
του δηµόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να 
επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  
 
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 
 

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  
               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 
               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές.( εάν η υπηρεσία 
θέλει να κάνει δεκτές και προσφορές που αφορούν µέρος των ζητούµενων υλικών τότε: «Γίνονται 
δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών») 
 

3) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, 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 
αξιολογηθούν.  
 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 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 στα σηµεία που ζητήθηκαν.   
 

4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 
υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 
προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

5) Τιµή προσφοράς 
 

1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την 
ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της 
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 
4) Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα 
λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία 
CIF και προέλευση του εισαγόµενου µέρους του εγχώριου προϊόντος. ∆ασµοί, λοιπές δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις, µεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόµενο µέρος. Να 
αναφέρεται η δασµολογική κλάση των εισαγοµένων µερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άµεσων 
εργατικών που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος µε το οποίο 
επιβαρύνεται η τιµή. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της 
προσφερόµενης τιµής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα 
λαµβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. 
Το µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής. β. Το µη µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα 
µέρος της προσφερόµενης τιµής που θα επιµερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, 
συναρµολόγησης ή άλλης µορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
που προσφέρονται για την εκτέλεση της προµήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισµού. Υπηρεσίες µεταφοράς. 
∆ασµοί, φόροι και τυχόν άλλες δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασµολογική κλάση 
του εισαγόµενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συµµετέχουν στην 
εκτέλεση της προµήθειας. Κάθε άλλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. 
 
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη 
µονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 
6) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ 
αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  
 



7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι 
στις τιµές των µερών. 

 
8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

6) Υποβολή προσφορών 
 

1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Ο∆ΟΣ: Π. ΒΑΛΙΑΝΟΥ 7 
Τ.Κ: 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την ................ ηµεροµηνία και .......... ώρα, µετά το πέρας 
της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από ........... ώρα 
µέχρι την ........... ώρα. 
 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

7) Εγγυήσεις 
 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση. 
 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο 
ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 
∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

8) Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών. Ο 
Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Αποσφράγιση προσφορών 
 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας  και 
αξιολόγησης  προσφορών. 
 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 



φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων την ηµεροµηνία................. και ώρα............... στο δηµοτικό κατάστηµα................. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 
 
 
2) Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  
 
-Η τιµή  
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών  
-Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
-Οι όροι πληρωµής.  
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. 
-Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
-Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή.  
-Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον 
ενδιαφερόµενο φορέα.  
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
-Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον 
συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το 
αυτό αποτέλεσµα.  
 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και 
µε βάση την παρακάτω διαδικασία:  
 
Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή, τους όρους πληρωµής καθώς και το κόστος 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε τρεις οµάδες, όπως 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε οµάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισµα των οποίων 
ανέρχεται ποσοστιαία σε 100.  
Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία κάθε 
οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των 
επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση 
όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον 
συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.  
 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των 
σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη, τιµή προσφοράς.  
 
∆ηλαδή η βαθµολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων α΄ Οµάδας) Χ 50% +  
(Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων β΄ Οµάδας) Χ 30% +  (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων γ΄ Οµάδας) 
Χ 20% / τιµή προσφοράς    
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

1. Α΄ΟΜΑ∆Α  50%  

1.1 Η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

 30 

1.2 η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους µε βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 5 

1.3 τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του 
υλικού  

 5 



1.4 τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού  5 

1.5 Σχέση κόστους-αποδοτικότητας  5 

 Σύνολο βαθµών οµάδας   50 

2. Β΄ΟΜΑ∆Α  30%  

2.1 Ο χρόνος παράδοσης  10 

2.2 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης  10 

2.3 Εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών, 
όπου περιλαµβάνονται  10 

2.4 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή 
διατήρησης.  

 10 

2.5 Εξυπηρέτηση (SERVICE) µετά την πώληση και 
η τεχνική βοήθεια  

 10 

 Σύνολο βαθµών οµάδας   50 

3. Γ΄ ΟΜΑ∆Α 20%  

3.1 Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.  

 
50  

50 

 Σύνολο βαθµών οµάδας   50 

 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  

4.Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

15) Ενστάσεις 
 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..  
 
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για 
την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
   

 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
1) Κατακύρωση 

 
 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 



 
2) Η Οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα µεγαλύτερη ή 
µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. 
 
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 
προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06 
 
4) Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση 
κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς 
στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού 
 
 

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

1) Χρόνος παράδοσης των υλικών 
 

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή 
της σύµβασης. 
 

2) Παραλαβή των υλικών 
 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή µετά την παράδοση των 
υλικών. 
 
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα 
υποβληθούν τα υλικά από την επιτροπή παραλαβής 

 
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο 90 ηµερών από την παράδοση των υλικών, στον οποίο 
δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο 
µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 
 

3) Τρόπος πληρωµής 
 
 

1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

1) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο........, ηµέρες.............. και 
ώρες...............∆ιεύθυνση.............. Τηλέφωνο........... FAX............ 
 
 
 

Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
 

1) ∆ηµοσίευση 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές εφηµερίδες.....................και ........................ καθώς 
και στην ηµερησία εφηµερίδα...................... Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος........................... ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί 



στα επιµελητήρια, στους συνδέσµους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 
19/Α) 
2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς 
το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 
151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
8) Ν.3852/2010 νόµος Καλλικράτη 

 
                    

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η αρµόδια υπηρεσία για την  
:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 
2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διακήρυξης ∆ηµάρχου  για την :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ» 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Α∆Α: ΒΛΓ6ΩΕ5-ΠΘΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  274 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                   
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                           
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                    
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 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     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 



 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1775 08/10/2013 756,30 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού  35. 6634 8.562,90 

2120 20/11/2013 5.240,14 Προµήθεια λοιπού υλικού (ΠΑΛΙΚΗ)  20.6654.00 5.839,42 

2216 03/12/2013 105.880,47 

Ανόρυξη  ερευνητικής γεώτρησης  ∆.Σ. 
Ερίσου (Σωλήνωση και δοκιµαστική 
άντληση ) ΣΑΤΑ 2012-2013/1ος Λογ/ός 25.7336.03 24.119,53 

2217 03/12/2013 31.980,00 
Μελέτη Αξιοποίησης ζώνης Κυανής Ακτής 
(ΣΑΤΑ 2012-2013)/7η εντολή 30.7412.04 0,00 

2218 03/12/2013 26.432,17 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς"/10ος Λογ/σµός 25.7326.18 1. 029.564,89 

2219 03/12/2013 23,00 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΘΜ.239/2013 ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ,] 00. 6116 102,23 

2222 04/12/2013 369,00 

Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για 
αντιµετώπιση καταστροφών (Πολιτική 
προστασία )-∆.Ε.Παλικής. 70. 6233 2.520,20 

2224 04/12/2013 4.714,22 

Ανάπλαση  Κεντρικής Πλατείας Οικισµού 
Βλαχάτων  ∆ήµου Λειβαθούς (επιχ. από 
Πράσινο Ταµείο)-4η ΕΝΤΟΛΗ 30.7324.04 0,00 

2225 04/12/2013 20.722,57 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου (∆ηµ. Γηροκοµείο)[12ος 
Λογ/σµός] 30.7336.35 3. 029.280,12 

2226 04/12/2013 198.793,23 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου (∆ηµ.Γηροκοµείο)[13ος 
Λογ/σµός.29280,12(∆ΓΑ) + 169513,11 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΝΟΙΑΣ} 30.7336.35 2. 830.486,89 

2232 05/12/2013 148,34 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 35. 7332.01 19.470,28 
2233 05/12/2013 148,13 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10. 6699 8.833,06 
2234 05/12/2013 149,25 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10. 6699 8.683,81 
2235 05/12/2013 128,58 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6261.02 16.702,32 
2236 05/12/2013 128,57 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6261.02 16.573,75 
2237 05/12/2013 148,93 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 20.6682.02 223,03 
2238 05/12/2013 148,20 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6654.01 3.114,60 

2239 05/12/2013 997,98 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ[35,34,30,31,32,33] 35.7332.01 18.472,30 

2240 05/12/2013 131,30 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 45.7336.01 22.946,20 
2241 05/12/2013 291,51 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20. 6262 1.592,61 
2242 05/12/2013 143,91 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 35.7332.01 18.328,39 
2243 05/12/2013 290,18 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 10. 6699 8.393,63 
2244 05/12/2013 143,10 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΑΤΩΓΗΣ 20.6682.02 79,93 
2245 05/12/2013 132,02 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6262 1.460,59 
2246 05/12/2013 265,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 35.7332.01 18.063,39 
2247 05/12/2013 133,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 45.7336.01 22.813,20 
2248 05/12/2013 107,99 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6641 127.476,89 
2249 05/12/2013 91,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 35. 6699 10.116,40 
2250 05/12/2013 132,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 10.6261.02 16.441,75 
2251 05/12/2013 138,99 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 20. 6264 7.776,31 
2252 05/12/2013 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 20. 6262 460,59 
2253 05/12/2013 295,20 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 45.7336.01 22.518,00 



2254 05/12/2013 261,99 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 20. 6262 198,60 
2255 05/12/2013 147,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 70.6261.03 5.652,40 
2256 05/12/2013 147,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ 70.6261.03 5.504,80 
2257 05/12/2013 201,83 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 10. 6612 8.525,32 
2258 05/12/2013 42,89 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 10. 6699 8.350,74 
2259 05/12/2013 22,50 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 00. 6111 3.562,69 
2260 05/12/2013 13,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 00.6224.01 208,75 
2261 05/12/2013 112,94 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 00.6221.00 5.322,68 
2262 05/12/2013 6,60 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΙΚ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 10. 7133 235,95 

2264 06/12/2013 492,00 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων(Μονοπωλάτων)  10.6261.02 15.949,75 

2265 06/12/2013 381,30 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ     10. 6611 3.464,07 

2266 06/12/2013 761,00 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων(ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)  10.6261.02 15.188,75 

2267 06/12/2013 2.792,10 
Εργασίες  επισκευής  τοιχίων  αντιστήριξης 
(ΠΑΛΙΚΗΣ)  30.7323.82 9.799,75 

2268 06/12/2013 4.889,25 
Εξοδα µεταφοράς αγαθών 
φορτοεκφορτωτικά (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 20. 6412 110,75 

2269 06/12/2013 984,00 

Εργασίες  επισκευής  τοιχείων  αντιστήριξης 
(Κοιν. Οδούς Τοπ. Κοιν. Παλικής)  ΚΟΝΕΣΑ 
ΧΑΣΑΝ  30.7323.82 8.815,75 

2270 06/12/2013 971,70 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 
(Παλικής)  10.6261.02 14.217,05 

2271 06/12/2013 4.395,60 Προµήθεια σκυλοτροφής (Α∆ΕΣΠΟΤΑ)       70.6654.01 604,40 

2272 6/12/2013 2.755,00 
Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για 
συντήρηση οδοποιΐας  30.6262.13 12.245,00 

2273 6/12/2013 688,80 

Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για 
αντιµετώπιση καταστροφών (Πολιτική 
προστασία )-∆.Ε.Παλικής.  70. 6233 1.831,40 

2274 06/12/2013 2.014,00 Προµήθεια λοιπού υλικού (ΠΑΛΙΚΗ)  20.6654.00 3.680,50 
2275 06/12/2013 34,10 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία)  35. 6699 10.082,30 

2276 06/12/2013 13,00 
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους  35. 6693 4.525,00 

2277 06/12/2013 1.256,76 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού   35. 6634 7.306,14 

2278 06/12/2013 666,41 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων που απασχολούνται στην 
υπηρεσία αποκοµιδής απορριµµάτων  ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ρνταλµάτων προπληρωµής )  20. 6263 2.099,62 

2279 06/12/2013 131,50 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10. 6613 4.801,82 

2280 06/12/2013 75,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων  10. 6264 3.291,71 

2282 9/12/2013 332,10 

Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για 
αντιµετώπιση καταστροφών (Πολιτική 
προστασία ) 70. 6233 1.499,30 

2283 9/12/2013 56.755,84 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές[Γ΄& ∆΄ 
∆ΟΣΗ 2013],{Γρ. Είσπραξης ∆ήµου 
Κεφ/άς:377 & 503/2013},Α΄Βθµια 
Εκπαίδευση 00. 6711 50.929,74 



2284 9/12/2013 46.436,58 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές[Γ΄& ∆΄ 
∆ΟΣΗ 2013],{Γρ.  Είσπραξης ∆ήµου 
Κεφ/άς:377 & 503/2013},Β΄θµια 
Εκπαίδευση 00. 6711 4.493,16 

2285 9/12/2013 3.889,24 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές[Γ΄& ∆΄ 
∆ΟΣΗ 2013],{Γρ. Είσπραξης ∆ήµου 
Κεφ/άς:377 & 503/2013},Α΄θµια 
Εκπαίδευση-Αποζηµίωση Σχολ. 
Τροχονόµων 00. 6711 603,92 

2287 10/12/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων (12η δόση  ∆εκέµβριος 2013) 00.6737.01 0,08 

2289 10/12/2013 34,00 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
Π.ΛΑΖΑΡΗ] 00. 6463 2.799,28 

2290 10/12/2013 120,47 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών 
µέσων (ΚΗΥ 5879) από 05/12/13 έως 
05/06/14 20. 6253 10.204,29 

2291 10/12/2013 348,00 

Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων(Πύλαρος) 10.6261.02 13.869,05 

2292 10/12/2013 1.795,00 Συντήρηση παιδικών χαρών 35.7332.01 16.268,39 

2293 10/12/2013 1.660,50 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων. 10.6261.02 12.208,55 

2294 10/12/2013 556,5 Κατασκευή πινακίδων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 10.6266.01 9.443,50 

2295 10/12/2013 1.190,60 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων. 10.6261.02 11.017,95 

2296 10/12/2013 4.954,44 
Προµήθεια Λαµπτήρων  και ηλεκτρολογικού 
υλικού για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων. 20.6682.08 45,56 

2298 10/12/2013 176,36 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 10. 6613 4.625,46 

2299 10/12/2013 250.000,00 
ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ ( ΣΑΕΠ  25.7326.21 0,00 

2300 10/12/2013 10.000,00 

Λοιπές παροχές σε είδος είδη  ατοµικής 
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού, 
γάλα  κλπ) 35. 6063 15.000,00 

2301 10/12/2013 15.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσης 
εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα, κλπ) 30. 6063 20.000,00 

2302 10/12/2013 15.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού , γάλα κλπ) 20. 6063 15.240,48 

2303 10/12/2013 150,00 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.6261.02 10.325,75 

2304 10/12/2013 150,31 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 8.848,47 

2305 10/12/2013 297,05 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.6261.02 10.325,72 

2306 10/12/2013 29,95 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.6261.02 10.325,75 

2307 10/12/2013 155,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Συντήρηση παιδικών 
χαρών 35.7332.01 16.113,39 

2308 10/12/2013 91,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 10.6261.02 10.325,72 



Κοινοτήτων 

2309 10/12/2013 124,23 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΙΘΗΝΑΙΑΣ - Εργασίες Επισκευής 
& συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.6261.02 10.325,72 

2310 11/12/2013 122.916,79 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς"-11ος Λογ/σµός 25.7326.18 906.648,10 

2311 11/12/2013 900,00 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 6.948,48 

2312 11/12/2013 100,00 
ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ - ∆ιαµορφώσεις 
∆ηµοτικών Νεκροταφείων 45.7336.01 22.418,00 

2313 11/12/2013 999,99 

ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΑΓΚΩΝΑ - Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(πλην κτιρίων έργων) 10. 6262 6.948,48 

 

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

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων : 2216-2217-2218-

2224-2225 ,  από 2226 έως και 2264 -2273-2274-2283-2284-2285-2287-2289 -2293 και από 2299 έως 

και την 2213. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει όλες τις  προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων των ΠΑΓΙΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  και τις  2218-2225 - 2226 -2300-2301-2302-2310. 

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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 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  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 



 

                                                                Α∆Α: ΒΛΓΨΩΕ5-00Μ                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    275  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών , φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών ΦΑΞ για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του ∆ήµου.                  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                              
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                                                                                   
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                                                                                                           
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                               
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενος   

το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών , φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών ΦΑΞ για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών του ∆ήµου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών , φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών ΦΑΞ για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου.  : 
            τ 
                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

 

Αργοστόλι,          29-11-2013 
                            

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 



   Σήµερα   29/11/2013 ηµέρα Παρασκευή  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 202/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  

1. Παγώνης ∆ιονύσιος ,  Προϊστάµενος τµήµατος Προµηθειών  ,µέλος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος , ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µέλος.  
3.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος    ∆ήµου Κεφαλλονιάς , πρόεδρος. 
Από τις 9:00 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια Αναλωσίµων. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον προϊστάµενο 
του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Στυλιανό Παυλάτο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες 
προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι  έχει  πρωτοκολληθεί  µία  
προσφορά της εταιρείας “empties”   Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή προσφορά  
1  Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος  και κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των  φακέλων  µε τα δικαιολογητικά  πρώτα 
για την εταιρεία “empties”   Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος και αφού τα έλενξε και τα µονόγραψε 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης ,και στην συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα του 
φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος παρουσία του  
ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της 
διακήρυξης. Στην συνέχεια η επιτροπή   προέβη και στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και αναλυτικά : 
1.   Εταιρεία “empties”   Ευθυµιάδης Χαρ. ∆ηµήτριος η οποία αφού ελέγχθηκε και µονογράφηκε 
βρέθηκε ότι:  
α) για το υπ. αριθ. 28  είδος αναλώσιµου  του πίνακα της µελέτης υπάρχει επί ποινή αποκλεισµού 
µερική προσφορά εφόσον στον προϋπολογισµό µελέτης η ποσότητα είναι δώδεκα τεµάχια ενώ 
στην προσφορά της εταιρείας  έχει γίνει διαχωρισµός  σε 28 και 28.1 των συγκεκριµένων ειδών µε 3 
τεµάχια ανά περίπτωση και συνολικά έξι τεµάχια.  
β) για τα υπ΄αριθ. 50 ,51,και 64 είδη αναλωσίµων κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ 4 επί ποινή 
αποκλεισµού η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
Με την προσφορά της εν λόγω εταιρείας γίνεται υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
µελέτης στα εν λόγω είδη  και συγκεκριµένα για το υπ΄αριθ. 50 είδος τιµή προσφοράς ανά τεµάχιο 
24,90 € ενδεικτική τιµή προϋπολογισµού 20,00 € , για το υπ. αριθ.  51 είδος  τιµή προσφοράς ανά 
τεµάχιο 44,22 € ενδεικτική τιµή προϋπολογισµού 39,00 € , για το υπ αριθ 64 είδος τιµή προσφοράς 
ανά τεµάχιο 31,03 € ενδεικτική τιµή προϋπολογισµού 17,00 € και  

      γ) για τα υπ΄αριθ. 54,64,και 66 είδη αναλωσίµων υπάρχει απόκλιση µεταξύ της  τιµής    
      ανά είδος και στην συνολική τιµή προσφοράς µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείτε η τελική  
      τιµή ανά είδος. 

2. Παπαδάτος Σπυρογρηγόρης   η προσφορά η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε πλήρης βάση της 
διακήρυξης και µονογράφτηκε. 

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονοµική προσφορά της εταιρείας “empties”   Ευθυµιάδης Χαρ. 
∆ηµήτριος απορρίπτεται για τους λόγους που αναφέρθησαν παραπάνω και γίνεται δεκτή η 
προσφορά της εταιρείας Παπαδάτος Σπυρογρηγόρης   µε προσφορά συνολικού ύψους 29.361,63 € 
µε ΦΠΑ και έκπτωση 34,39 %. 

       
 
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  55292/12-11-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή  τη χαµηλότερη τιµή 
(άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

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

      4. Τις δύο   παραπάνω προσφορές. 
      5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 34,39 % επί του προϋπολογισµού την µελέτης   
      όπου  οι προσφερόµενες τιµές ήταν χαµηλότερες από τις ενδεικτικές τιµές του    
      προϋπολογισµού της µελέτης. 
      6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αναλωσίµων  για την εύρυθµη λειτουργία των    
      υπηρεσιών και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος εφόσον δεν θα µπορεί  
      να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
         
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια αναλωσίµων για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  

1.  Τον Παπαδάτο Σπυρογρηγόρη µε έκπτωση 34,39 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  
29.361,63 ευρώ µε ΦΠΑ. 

 



 Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 2114/2013 απόφαση ∆ηµάρχου για την έγκριση της µελέτης . 
3) την 55292/12-11-2013 απόφαση ∆ηµάρχου για την διενέργεια του διαγωνισµού. 
4) την 242/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την  προµήθεια αναλωσίµων 
εκτυπωτών , φωτοτυπικών µηχανηµάτων και συσκευών ΦΑΞ για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του ∆ήµου.» 

2. Ανακηρύττει ως  µειοδότη τον κ.  Παπαδάτο Σπυρογρηγόρη µε έκπτωση 34,39 % επί του προϋπολογισµού 
της µελέτης ήτοι  29.361,63 ευρώ µε ΦΠΑ. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Α∆Α: ΒΛΓ6ΩΕ5-843     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 44 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  11 η  ∆εκεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  276 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ανακοπής  και αίτησης  αναστολής   κατά διαταγής  πληρωµής  
και  ορισµός  δικαστικού επιµελητή.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  11 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τετάρτη         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 59364 /5-12-2013 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  έξι      (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                    
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                                                      
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                     Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                           
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                              
5.   Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στην 273/2013 απόφαση)                                                                                                                   
6.  Σαµούρης Σπυρίδων                      

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενος   

το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ανακοπής  και αίτησης  αναστολής   κατά διαταγής  
πληρωµής  και  ορισµός  δικαστικού επιµελητή. »  

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου  κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής : 

         Στις  28-11-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο η µε αριθ. 253/2013 διαταγή πληρωµής  του Σταύρου 

Καρούσου κατά του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και ήδη Κεφαλλονιάς.  

         Με την ως άνω διαταγή πληρωµής διατάσσεται ο ∆ήµος να καταβάλλει στον ανωτέρω το συνολικό 

ποσό  των 26.211,50 € συµπεριλαµβανοµένου  του κεφαλαίου εκ 19.019 €  καθώς επίσης  τόκων, 

δικαστικής δαπάνης και λοιπών εξόδων. 

       Η ανωτέρω οφειλή προέρχεται από την έκδοση αντιτύπων των δίτοµων πρακτικών του 

Επιστηµονικού Συνεδρίου  «Μαρίνος Αντύπας»  που διοργανώθηκε κατά το έτος 2006 στην Αγία  

Ευφηµία και για τα οποία εκδόθηκε το µε αριθ. 86/2010 τιµολόγιο. 

     Επειδή συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής 

καθώς και αίτηση  αναστολής για την εκτέλεση αυτής  παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 να εγκρίνει την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων µέσων και να µου 

χορηγήσει σχετική εντολή. 



      Επίσης παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή στο Πρωτοδικείο 

Αργοστολίου  για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων επιδόσεων. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι η πολιτική της διαχείρισης   του δηµοσίου χρήµατος των 

προηγούµενων ∆ηµοτικών Αρχών συνεχίζεται  και από την  παρούσα ∆ηµοτική Αρχή εφόσον δεν 

εφαρµόζει τις νόµιµες διαδικασίες και οι απευθείας αναθέσεις γίνονται χωρίς να υπάρχουν τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µε αποτέλεσµα να µην  εγκρίνει τις δαπάνες ο Επίτροπος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου δηλώνει ότι  καταψηφίζει την εισήγηση.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 
                    

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικού µέσου της  ανακοπής κατά της µε  αριθ. 253/2013 διαταγή πληρωµής  
του Σταύρου Καρούσου κατά του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων και ήδη Κεφαλλονιάς.  

2. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικού µέσου της  αίτησης  αναστολής για την εκτέλεση αυτής  . 
3. Χορηγήσει σχετική εντολή για την άσκηση των παραπάνω ένδικων µέσων στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου. 
4. Εγκρίνει  τη διενέργεια όλων των αναγκαίων επιδόσεων από τον δικαστικό  επιµελήτή  του Πρωτοδικείου 

Αθηνών  κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο  
5. Η αµοιβή της     παραπάνω δικαστικής    επιµελήτριας    ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 
 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 


