
                                                                                                                             Α∆Α: ΩΗ0ΖΩΕ5-Χ3Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   254  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της  187 /2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης 
του Εντάλµατος Προπληρωµής . 

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
Η  Πρόεδρος  Α /  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 

οποίος εισηγούµενος το  1 ο θέµα  εκτός   ηµερήσιας διάταξης " Τροποποίηση της  187/2015 απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής.»έθεσε  υπόψη της 

Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 26172/3-07-2015 ‘έγγραφο του   που έχει ως εξής: 

 

           ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Σύµφωνα µε το αριθµ. 65Α/28-06-2015 ΦΕΚ, έχει επιβληθεί τραπεζική αργία , γεγονός που καθιστά αδύνατη την 

εκτέλεση των τραπεζικών εργασιών που απαιτούνται (έκδοση τραπεζικής επιταγής) για την πληρωµή της 

επέκτασης Φ.Ο.Π .Ως εκ τούτου ζητείται η παράταση του χρόνου απόδοσης λογαριασµού του Εντάλµατος 

προπληρωµής  που είχε χορηγηθεί µε την 187/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς , έως την 30η Σεπτεµβρίου 2015. 

                                                                    Για την Οικονοµική Υπηρεσία : ∆ιονύσιος Παγώνης. 



Σύµφωνα µε την 187/2015 απόφαση ηµεροµηνία απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής είχε καθοριστεί η 27η 

Ιουλίου 2015. 

                                                                                                           

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

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει µε τα παρακάτω : Πιστεύουµε ότι  υπάρχουν παρά πολλές ανάγκες  
επέκτασης του ∆ηµοτικού φωτισµού  ,εφόσον έχουν υποβληθεί ήδη   εκατό σχετικές αιτήσεις και η  ∆ηµοτική 
Αρχή επέλεξε να καλύψει ούτε το 5% των αναγκών αυτών , θα πρέπει µε άµεσες κινητοποιήσεις να διεκδικηθούν  
πόροι και να εκτελεσθούν και οι υπόλοιπες ανάγκες  επέκτασης του ∆ηµοτικού φωτισµού και ψηφίζει την 
εισήγηση µε αυτή την τοποθέτηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -     Αραβαντινός 
∆ιονύσιος   - Ζαπάντης Ανδρέας  και Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

 και αφού έλαβε υπόψη της: 

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

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

την υπ αρίθ.  285/2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Τροποποιεί το αποφασιστικό σκέλος της 187 /2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώνει   

την  παράγραφο   3 (τρία)  ως εξής : Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   

 30 η   Σεπτεµβρίου 2015  προκειµένου να   αποφευχθούν τα προβλήµατα που αναλυτικά αναφέρονται στην 

εισήγηση της  Οικονοµικής Υπηρεσίας ως προς την πληρωµή των δαπανών για επεκτάσεις Φ.Ο.Π στον ∆ήµο. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                            Η Πρόεδρος   

 
 

                                                                     Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   255  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  
για «Είδη Παντοπωλείου, Αρτοποιίας , Ζαχαροπλαστικής , ποτών ,νερών αναψυκτικών ,παγωτών για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα 
Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από 
την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                     
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                         
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                            
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                
 Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  2 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  για 
«Είδη Παντοπωλείου, Αρτοποιίας , Ζαχαροπλαστικής , ποτών ,νερών αναψυκτικών ,παγωτών για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα 
Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από 
την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθ. Πρωτ. 22841/15-06-2015 
έγγραφό του  το οποίο έχει ως εξής : 
 
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση το  Πρακτικό  ∆ιαγωνισµού  του Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού  για «Είδη Παντοπωλείου, Αρτοποιίας , Ζαχαροπλαστικής , ποτών ,νερών αναψυκτικών 
,παγωτών για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το 
χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» και σας παρακαλούµε για τις δικές σας 
άµεσες ενέργειες. Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και διευκρίνισης.  
 



Για την Οικονοµική Υπηρεσία   Του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  :    Παγώνης   ∆ιονύσιος 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 26044/03-07-2015 δεύτερο  Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για «Είδη Παντοπωλείου, Αρτοποιίας , Ζαχαροπλαστικής , ποτών ,νερών αναψυκτικών 
,παγωτών για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το 
χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Αρ. αποφ: 58/2015 
 

                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 

παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για 
το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» 

 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 03-07-2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 , στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 25941/02-07-2015 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 58/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 11661 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ. αριθ. 20303 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ 
και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της 
ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης»,  

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

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

    

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

    

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ  



 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 20303/29-05-2015 διακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια «Είδη 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για 
τη λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 
2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης», και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα 
εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει 
ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 11661. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29/06/2015 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03/07/2015 και ώρα 09:00. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 11661 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 
αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή:  

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

   

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

29/06/2015 ,13:50:39 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενό των προσφορών.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 
τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9,παράγραφοι 2 & 3), αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο 
του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  



α)Έχει υποβληθεί µία(1) προσφορά για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» και  

β) ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, µία(1) 
προσφορά για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το 
χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» και η προσφορά του οποίου είχε λάβει από το σύστηµα, τον 
παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Α/Α προσφοράς συστήµατος 

   

1 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

13281 

 

γ)Το γεγονός ότι στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» είχε υποβληθεί και µέρος της 
Οικονοµικής Προσφοράς, και ειδικότερα για τα τµήµατα 2(νερό-αναψυκτικά-µπύρες-ποτά), 3(παγωτά) και 
4(προµήθεια ΚΕ∆ΗΚΕ) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης», σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.2 του άρθρου 8 της αριθµ. 20303/29-5-2015 ∆ιακήρυξης «….Η Οικονοµική προσφορά 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

2. Την Επαναληπτική ∆ιαδικασία του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» σύµφωνα 
µε:  

α) την αριθµ. 36/2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς που εγκρίθηκε µε την 117/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς και  

β) την αριθµ. 225/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Είδη 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως 
Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης» 



γ)την παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της αριθµ. 20303/29-05-2015 ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο 
ορίζεται ως ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών Επαναληπτικού η 8η Ιουλίου 2015 και ως Καταληκτική 
Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών Επαναληπτικού η 17η Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00:00 µ.µ.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                     α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                                                     β)ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ 

Ζητείται η έγκριση του παραπάνω Πρακτικού . 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι η παράταξή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις 
της για την διαδικασία της προµήθειας των συγκεκριµένων ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία των 
κηλυκείων ως εκ τούτου δηλώνει ΠΑΡΩΝ και εκφράζει την απορία του για την συγκεκριµένη διαδικασία  πως 
ένας προµηθευτής που συµµετέχει συνεχώς σε δηµόσιους διαγωνισµούς έκανε το τέτοιο λάθος ώστε κα κηρυχθεί 
άγονος ο διαγωνισµός. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι οι διαδικασίες  του  διαγωνισµού  έπρεπε να ‘έχουν ολοκληρωθεί πολύ 
νωρίτερα και για τον λόγο αυτό ψηφίζει αρνητικά. 
Ο κ. Γκισγκίνης   αναφέρει  ότι ήδη στην τοποθέτηση της παράταξής του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στην 

Οικονοµική Επιτροπή  δηλώνουν ότι ο διαγωνισµός αυτός σε σχέση µε την µελέτη  είναι διαβλητός εφόσον οι 

τιµές των προϊόντων   είναι από 200% ‘εως και 500% παραπάνω από τις τιµές που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Επίσης καταγγέλλει ότι ήδη ο Μύρτος λειτουργεί µε εθελοντές τους οποίους ο ∆ήµος δεν τους έχει θωρακίσει 

νοµικά και παραλαµβάνουν προµήθειες και εισπράττουν χρήµατα  χωρίς να είναι υπάλληλοι του ∆ήµου. 

Επισηµαίνει επίσης ότι η διαδικασία του διαγωνισµού έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον  Απρίλιο και ερωτά 

ποιος  προµηθεύει τα προϊόντα , ποιος προσλαµβάνει το προσωπικό και διερωτάται  πως ένας προµηθευτής που 

συµµετέχει συνεχώς σε δηµόσιους διαγωνισµούς έκανε το τέτοιο λάθος ώστε κα κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισµός  

Μετά τα παραπάνω δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                           

Λυκούδης ∆ιονύσιος και Κωνσταντάκης Άγγελος.   ( Ο κ. Ανουσάκης απουσίασε την στιγµή της ψηφοφορίας)                                                               

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την   αριθµ. 20303/29-05-2015 ∆ιακήρυξη  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 
2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης», 

2.  Κηρύττει  ΑΓΟΝΟ  τον  ∆ιαγωνισµό για την Προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης», σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.2 του άρθρου 8 της αριθµ. 20303/29-5-2015 ∆ιακήρυξης «….Η Οικονοµική προσφορά 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 



3. Την Επαναληπτική ∆ιαδικασία του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη λειτουργία των κυλικείων των 
παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης» σύµφωνα 
µε:  

α) την αριθµ. 36/2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς που εγκρίθηκε µε την 117/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς και  

β) την αριθµ. 225/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια «Είδη 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ για τη 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2015 έως 
Οκτωβρίου 2015 και για το κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης ανάθεσης» 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                           Α∆Α: 7ΝΨ2ΩΕ5-607 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   256 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                        
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                            
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                               
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  3ο θέµα 

εκτός   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και 

εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του 

Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµου Παυλάτου στην οποία αναφέρονται    τα 

παρακάτω : 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 



Σύµφωνα µε το αριθ. 2002/19-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που εγκρίθηκε µε την αριθ. 
249/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ο ∆ιαγωνισµός µε συστηµικό αριθµό 
ΕΣΗ∆ΗΣ 11017 καθώς δεν υπεβλήθη καµία προσφορά για τα καύσιµα της ∆.Ε. Αργοστολίου και τα Ν.Π.∆.∆. 
και προκηρύχτηκε επαναληπτικός ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός (αριθ. 25330/30-06-
2016 περίληψη διακήρυξης) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 22-07-2015. Επιπλέον 
σύµφωνα µε το αριθ. 26044/03-07-2015 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο έχει αποσταλεί προς 
έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ο ∆ιαγωνισµός µε συστηµικό Αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ 
11661 για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ποτών, νερών, αναψυκτικών 
και παγωτών για την προµήθεια των κυλικείων Μύρτου, Πλατύ Γιαλού και κυλικείου ΚΕ∆ΗΚΕ κηρύχτηκε 
άγονος και θα διενεργηθεί επαναληπτικός σύµφωνα µε την αριθ. 20303/29-05-2015 ∆ιακήρυξη (άρθρο 4, 
παρ. 4.3). Ως εκ τούτου και προκειµένου να µπορέσει ο ∆ήµος να προµηθευτεί καύσιµα και τα απαραίτητα 
για την λειτουργία των κυλικείων αναλώσιµα µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των επαναληπτικών 
διαγωνισµών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

1. 70.6699.09 µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων-ποτών-παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου Πλατύ 
Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου» µε ποσό 15.000,00 ευρώ 

2. 70.6699.10 µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων-ποτών-παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου 
Μύρτου ∆.Ε. Πυλάρου» µε ποσό 15.000,00 ευρώ την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

1. 10.6641 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» µε ποσό 
5.000,00 ευρώ 

2. 30.6641 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων έργων» µε ποσό 15.000,00 ευρώ 

την µείωση των Κ.Α. Εξόδων: 

1. 80.8115.01 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα (ΠΟΕ)» µε ποσό 16.700,00 ευρώ 
2. 80.8117.15 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ∆ΚΥ» µε ποσό 22.500,00 ευρώ 
3. 80.8117.14 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ ∆ηµοσίου (Σύνταξης)» µε ποσό 7.200,00 

ευρώ 
4. 80.8117.17 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΣΜΕ∆Ε» µε ποσό 650,00 ευρώ 
5. 80.8117.20 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ∆ΚΥ ΕΟΠΥΥ» µε ποσό 400,00 ευρώ 
6. 80.8117.24 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΑ∆ΚΥ/ΤΠ∆Υ» µε ποσό 700,00 ευρώ 
7. 80.8117.26 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Τ.Ε.Α.∆.Υ» µε ποσό 80,00 ευρώ 
8. 8/0.8117.29 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Ο.Π.Α.∆.» µε ποσό 30,00 ευρώ 
9. 80.8112.01 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α , 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ κ.λ.π.» µε ποσό 1.740,00 ευρώ. 

Οι παραπάνω αλλαγές δεν θα βαρύνουν το τακτικό Αποθεµατικό το οποίο παραµένει στο ποσό των 
102.937,06 ευρώ. 

Αργοστόλι 07 Ιουλίου 2015  

Ο Προϊστάµενος  ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών:        Παυλάτος  Ε. Γεράσιµος 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω :Εφόσον ουσιαστικά είχαµε εκφράσει στο ∆.Σ ένα 
διαφορετικό σκεπτικό για τις προµήθειες το γεγονός ότι φτάσαµε να είναι άγονος ο διαγωνισµός και 
φτάνουµε στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων δεν είναι δική µας ευθύνη. Εγώ τοποθετούµε 
ΠΑΡΩΝ σε αυτά τα ζητήµατα χωρίς να θέλω να δηµιουργήσω τροχοπέδη στην όλη διαδικασία. 



Επειδή ο διαγωνισµός για τα καύσιµα θα ξαναγίνει ψηφίζω ΝΑΙ  στους σχετικούς Κ.Α 10.6641 και 
30.6641 
Ο  κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει  ΚΑΤΑ. 

Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς τοποθετούµαστε από την πλευρά της διαχείρισης του  
χρήµατος .Έπρεπε να έχουν γίνει οι διαγωνισµοί για τις προµήθειες των κυλικείων  Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 
προγενέστερα από τον Μάιο µε όλους τους όρους και τις διαδικασίες και όχι να ερχόµαστε σήµερα 7/7  να το 
συζητάµε εκτός ηµερήσιας διάταξης για να γίνουν  τελικά µε  απευθείας αναθέσεις και ενώ έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί  οι προµήθειες , για τον λόγο αυτό ψηφίζουµε ΚΑΤΑ , για  την προµήθεια των καυσίµων και τις 
υπόλοιπες πιστώσεις ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος    και Ανουσάκης Νικόλαος .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

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

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

Προϋπολογισµού 2015. 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  έτους 2015   και   εισηγείται    την  

έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Α∆Α: ΩΞΠΟΩΕ5-ΒΕΟ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   257 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
194/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                              
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

194/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρίθ. Πρωτ. 25177/29-0602015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 



 Στις 22.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 20.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα Efg Eurobank 

Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» (ως τρίτη).  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης 

δυνάµει της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου 

εκτελεστού της µε αριθµό 110/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, προς 

εξασφάλιση απαίτησής του, χρηµατικού ποσού 15.721,66 ευρώ, επέσπευσε εις βάρος του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς αναγκαστική κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασµού ατοµικού 

ή κοινού οποιασδήποτε µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και σε οποιοδήποτε άλλο 

κατάστηµα της εν λόγω τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του ∆ήµου από την 

Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 194/2012 ανακοπή του  και την από 04.12.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 299/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 10 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 299/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 11/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 194/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Τράπεζα Eurobank η από 26.04.2013 άρση κατάσχεσης – 

παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης 

παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 20.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το 

οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού 

των 15.721,66 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 194/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 

δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 194/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

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



Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου 

κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. 

Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της 

µε αριθµό κατάθεσης 194/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

2. Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί 

σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           Α∆Α: 7ΟΑ1ΩΕ5-ΡΘ4 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   258 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
195/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                          
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                 
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                        
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

195/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρίθ. Πρωτ. 25178/29-06-2015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 



 
 Στις 22.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 20.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα Efg Eurobank 

Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία» (ως τρίτη).  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης 

δυνάµει της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου 

εκτελεστού της µε αριθµό 112/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, προς 

εξασφάλιση απαίτησής του, χρηµατικού ποσού 10.916,65  ευρώ, επέσπευσε εις βάρος του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς αναγκαστική κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασµού ατοµικού 

ή κοινού οποιασδήποτε µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και σε οποιοδήποτε άλλο 

κατάστηµα της εν λόγω τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του ∆ήµου από την 

Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 195/2012 ανακοπή του  και την από 04.12.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 300/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 10 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 300/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 12/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 195/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Τράπεζα Eurobank η από 26.04.2013 άρση κατάσχεσης – 

παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης 

παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 20.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το 

οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού 

των 10.916,65 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 195/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 

δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 195/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

 
 



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

                 Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

3. Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου 

κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. 

Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε 

µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 

προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της 

µε αριθµό κατάθεσης 195/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

4. Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί 

σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Α∆Α: 7∆ΨΜΩΕ5-ΗΨΙ          
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   259 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
187/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                             
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                    
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                           
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  1ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

187/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρίθ. Πρωτ. 25179/29-06-2015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 



 Στις 16.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 09.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» (ως τρίτη).  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης δυνάµει 

της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της 

µε αριθµό 110/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, προς εξασφάλιση απαίτησής 

του, χρηµατικού ποσού 15.721,66  ευρώ, επέσπευσε εις βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αναγκαστική 

κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασµού ατοµικού ή κοινού οποιασδήποτε 

µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και σε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα της εν λόγω 

τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του ∆ήµου από την Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 27.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 187/2012 ανακοπή του  και την από 28.11.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 291/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 24 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 291/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 19/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 187/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η από 26.04.2013 άρση κατάσχεσης 

– παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης 

παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 09.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το 

οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού 

των 15.721,66 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 187/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 

δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 187/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

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

                 Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. 

Νίκη Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα 

Μαρκέτου όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ 

αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να 

δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της µε αριθµό 

κατάθεσης 187/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του 

Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί 

σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Α∆Α: ΩΙ0ΕΩΕ5-81∆  
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   260 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
190/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                 
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                        
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                               
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  4ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

190/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 

αρίθ. Πρωτ. 25179/29-06-2015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 



 Στις 16.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 09.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» (ως τρίτη).  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης δυνάµει 

της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της 

µε αριθµό 112/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, προς εξασφάλιση απαίτησής 

του, χρηµατικού ποσού 10.916,65  ευρώ, επέσπευσε εις βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αναγκαστική 

κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασµού ατοµικού ή κοινού οποιασδήποτε 

µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και σε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα της εν λόγω 

τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του ∆ήµου από την Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 27.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 190/2012 ανακοπή του  και την από 28.11.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 293/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 24 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 293/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 21/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 190/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η από 26.04.2013 άρση κατάσχεσης 

– παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης 

παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 09.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το 

οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού 

των 10.916,65 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 190/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 

δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 190/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

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

                 Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 



Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου 

όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 190/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις 

νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Α∆Α: 692ΖΩΕ5-Ν1Χ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   261 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
189/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                   
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                       
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                          
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                 
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  5ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

189/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 



αρίθ. Πρωτ. 25183/29-06-2015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 Στις 16.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 09.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» (ως τρίτη) ειδικός διάδοχος της οποίας αποτελεί σήµερα η ανώνυµη 

τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. 

Σταύρος Κωνσταντινίδης δυνάµει της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ 

απογράφου πρώτου εκτελεστού της µε αριθµό 110/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου, προς εξασφάλιση απαίτησής του, χρηµατικού ποσού 15.721,66  ευρώ, επέσπευσε εις 

βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αναγκαστική κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού 

λογαριασµού ατοµικού ή κοινού οποιασδήποτε µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και 

σε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα της εν λόγω τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του 

∆ήµου από την Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 27.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 189/2012 ανακοπή του  και την από 28.11.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 292/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 24 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 292/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 20/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 189/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου) η από 

02.10.2012 άρση κατάσχεσης – παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το 

οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 

09.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση 

του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού των 15.721,66 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από 

το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα 

Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 189/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 



δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 189/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

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

                 Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου 

όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 189/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις 

νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Α∆Α: 6ΗΦΘΩΕ5-5∆Υ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   262 / 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
188/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                    

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  6ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης: «Παραίτηση από το δικόγραφο της από 31.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 

188/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 



αρίθ. Πρωτ. 25184/29-06-2015 εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου δικηγόρου  κ.  Ιωάννας Μαρκέτου 

στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 Στις 16.11.2012 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας το από 09.11.2012 κατασχετήριο του Σταύρου 

Κωνσταντινίδη εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» (ως τρίτη) ειδικός διάδοχος της οποίας αποτελεί σήµερα η ανώνυµη 

τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».  Με το ως άνω κατασχετήριο ο κ. 

Σταύρος Κωνσταντινίδης δυνάµει της από 30.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου  εξ 

απογράφου πρώτου εκτελεστού της µε αριθµό 112/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου, προς εξασφάλιση απαίτησής του, χρηµατικού ποσού 10.916,65  ευρώ, επέσπευσε εις 

βάρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αναγκαστική κατάσχεση στο υπόλοιπο οποιουδήποτε τραπεζικού 

λογαριασµού ατοµικού ή κοινού οποιασδήποτε µορφής που τηρούµε στο υποκατάστηµα Κεφ/νιας και 

σε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα της εν λόγω τράπεζας καθώς και σε κάθε χρηµατική απαίτηση του 

∆ήµου από την Τράπεζα. 

 Ο ∆ήµος µας κατά της ως άνω αναγκαστικής κατάσχεσης νόµιµα και εµπρόθεσµα άσκησε την 

από 27.11.2012 και µε αριθµό κατάθεσης 188/2012 ανακοπή του  και την από 28.11.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 294/2012 αίτηση αναστολής του, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση 

της προσωρινής διαταγής µε την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης 

µέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής.  Εν συνεχεία στις 24 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε η µε 

αριθµό κατάθεσης 294/2012 αίτηση αναστολής και επ΄ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 22/2013 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία έγινε δεκτή αυτή και ανεστάλη η 

αναγκαστική κατάσχεση µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό κατάθεσης 188/2012 

ανακοπή µας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί µετά από αναβολές κατά την δικάσιµο της 25.10.2016. 

 Ωστόσο µετά την συζήτηση της ως άνω αίτησης αναστολής του ∆ήµου στις 14.05.2013 

επιδόθηκε στον ∆ήµο µας και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου) η από 

02.10.2012 άρση κατάσχεσης – παραίτηση από τις απαιτήσεις των κατασχεθέντων ποσών, µε το 

οποίο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης παραιτήθηκε της κατάσχεσης που είχε επισπεύσει µε το από 

09.11.2012 κατασχετήριο, γεγονός το οποίο επέφερε την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσµευση 

του κατασχεθέντος χρηµατικού ποσού των 10.916,65 ευρώ.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από 

το µε αριθµό πρωτ. : 19875/11.04.2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα 

Ταµείου). 

 Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η µε αριθµό 188/2012 ανακοπή του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς καθίσταται άνευ αντικειµένου παρακαλείται η Επιτροπή Σας όπως χορηγήσει σχετική 

εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε 

περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστούν κατά 

την δικάσιµο της 25.10.2016  ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το 



δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 188/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

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

                 Ο κ Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης 

∆ιονύσιος –Κωνσταντάκης Άγγελος  Ανουσάκης Νικόλαος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός και Ανδρέας 

Ζαπάντης .                   

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                         
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
   

 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Χορηγεί  σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατος της στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα Μαρκέτου 

όπως παραστούν κατά την δικάσιµο της 25.10.2016 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να δηλώσουν την παραίτηση του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς από το δικόγραφο της µε αριθµό κατάθεσης 188/2012 ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολ∆) του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 

Σε περίπτωση παράστασης της κ. Μαρκέτου η  αµοιβή της  θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις 

νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      Α∆Α: Ω3ΠΞΩΕ5-ΞΑΧ 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   263  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                          
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                              
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                 
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
 Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  7 ο θέµα και 8ο  θέµα  ηµερήσιας 
διάταξης: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθ. Πρωτ. 25421/30-06-2015 έγγραφό του  το 
οποίο έχει ως εξής : 



 
Σας αποστέλλουµε προς έγκριση τα αριθ. 23821/19-06-2015 & 25385/30-06-2015  Πρακτικά (Τακτικού  & 
Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού  για εργασίες λειτουργίας , περιήγησης και επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης και εργασίες λειτουργίας , περιήγησης και επιτήρησης σπηλαίου ∆ρογκαράτης  και σας 
παρακαλούµε για τις δικές σας άµεσες ενέργειες( σύµφωνα µε το άρθρο 1 της αρίθµ. 20304/29-05-2015 
∆ιακήρυξης –Α∆Α : 6ΣΓΝΩΕ5-ΥΦΝ) . Είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και 
διευκρίνισης.  
 
Για την Οικονοµική Υπηρεσία   Του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  :    Παγώνης   ∆ιονύσιος 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 23821/19-06-2015   Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για «εργασίες λειτουργίας , περιήγησης και επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
εργασίες λειτουργίας , περιήγησης και επιτήρησης σπηλαίου ∆ρογκαράτης  » το οποίο έχει ως εξής:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19.06.2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:23821 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & 

ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 

Σήµερα 19.06.2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 220/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
,αποτελούµενη από τους: 

1.Κουστουµπάρδη Σοφία, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών(18-06-2015 15:00:00 , Α/Α 
Συστήµατος:11672 Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού),συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού µε την αριθµ.22705/15-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, και καθώς δεν είχε 
υποβληθεί καµία προσφορά,  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. 1.την 120/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αρθµ. 
33/2015 Μελέτη και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισµού για 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» µε σφραγισµένες προσφορές, κατατεθειµένες 
ηλεκτρονικά (άρθρο 5α.Β1α του Π.∆. 118/2007,το ν.4155/2013 ,το άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/13) και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 
8 της αρθµ.20304/29-5-2015 ∆ιακήρυξης] 

2. 2.Την αριθµ. 228/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για « α)Εργασίες 
Λειτουργίας, Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και β) Εργασίες 
Λειτουργίας, Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης» 

3. 3.Την αριθµ. 20304/29-05-2015 ∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 



4. 4.Το Π.∆. 28/80 
5. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 
6. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α143/28-06-2014) 

7. 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

8. 6. Του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια-και άλλες διατάξεις». 

9. 7. Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. 
10. 8. Το άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Π.∆.60/ΦΕΚ 64 Α716-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

11. 9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

12. 10. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος 
διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

13. 11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

14. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
160/08-08-2014) 

15. 13. Το άρθρο 37 του Νόµου 4320/2015 “Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-2015) 

16. 15. Την υπ’ αριθµ. 211/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκριση προτάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2015». 

17. 16. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο «15REQ002807374» 2ο «15REQ002807625» 
3ο «15REQ002807779» 4ο «15REQ002807403» 5ο «15REQ002807529» 6ο 
«15REQ002807594».  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Να επαναληφθεί µε τον αυτό τρόπο και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 29/06/2015 
και ώρα 14:00 µ.µ. σύµφωνα µε την αριθµ. 20831/02-06-2015 Περίληψη ∆ιακήρυξης και το άρθρο 1 της 
αριθµ. 20304/29-05-2015 ∆ιακήρυξης. 

Τα µέλη της επιτροπής ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ________ 
 
Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αρίθ. Πρωτ. 25385/30-06-2015 Πρακτικό 
του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:  



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αργοστόλι: 30.06.2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          Aριθ.Πρωτ.: 25385 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 

Σήµερα 30.06.2015 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 220/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
,αποτελούµενη από τους: 

1.Κουστουµπάρδη Σοφία, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών(29-06-2015 15:00:00 , Α/Α 
Συστήµατος: 12311 Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού),συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την αριθµ.25278/29-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, και καθώς δεν 
είχε υποβληθεί καµία προσφορά,  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. 1.την 120/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αρθµ. 
33/2015 Μελέτη και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης διενέργειας του διαγωνισµού για 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» µε σφραγισµένες προσφορές, κατατεθειµένες 
ηλεκτρονικά (άρθρο 5α.Β1α του Π.∆. 118/2007,το ν.4155/2013 ,το άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/13) και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 
8 της αρθµ.20304/29-5-2015 ∆ιακήρυξης] 

2. 2.Την αριθµ. 228/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς για « α)Εργασίες 
Λειτουργίας, Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και β) Εργασίες 
Λειτουργίας, Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης» 

3. 3.Την αριθµ. 20304/29-05-2015 ∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
4. 4.Το Π.∆. 28/80 
5. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 



6. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α143/28-06-2014) 

7. 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

8. 6. Του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια-και άλλες διατάξεις». 

9. 7. Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. 
10. 8. Το άρθρο 55 παρ.1 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Π.∆.60/ΦΕΚ 64 Α716-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

11. 9. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

12. 10. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων στο τεύχος 
διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

13. 11. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

14. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
160/08-08-2014) 

15. 13. Το άρθρο 37 του Νόµου 4320/2015 “Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” (ΦΕΚ Α΄ 29/19-03-2015) 

16. 15. Την υπ’ αριθµ. 211/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκριση προτάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2015». 

17. 16. Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, τα οποία έλαβαν αριθµό Αριθµό 
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 1ο «15REQ002807374» 2ο «15REQ002807625» 
3ο «15REQ002807779» 4ο «15REQ002807403» 5ο «15REQ002807529» 6ο 
«15REQ002807594».  

18. Το αριθµ. 23821/19-6-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις εργασίες : α) 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» & β) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1.Να κηρυχθεί άγονος ο Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
µε συστηµικό αριθµό 12311 για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» και«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» . 

2.Την εξεύρεση αναδόχου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» και 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ»  



Τα µέλη της επιτροπής ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 

3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ________ 
 
 
 
Ζητείται η έγκριση των παραπάνω Πρακτικών  και η κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού . 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας µε τον τρόπο αυτό 
χάνεται η απευθείας διαχείριση των σπηλαίων  από τον ∆ήµο και θα έπρεπε να ερευνηθεί και να 
βρεθεί τρόπος απευθείας πρόσληψης του προσωπικού για την λειτουργία του Λυµνοσπηλαίου  
Μελισσάνης και  Σπηλαίου ∆ρογκαράτης.  
Ο κ. Γκισγκίνης  αναφέρει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί ότι ιδιωτικοποιείται η λειτουργία του 

Λυµνοσπηλαίου  Μελισσάνης και  Σπηλαίου ∆ρογκαράτης και το κοµµάτι της διαχείρισης του 

προσωπικού τους .Μετά τα παραπάνω δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                   

Λυκούδης ∆ιονύσιος -  Κωνσταντάκης Άγγελος και  κ. Ανουσάκης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Εγκρίνει ως έχουν  τα παραπάνω Πρακτικά  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου 
Ανοικτού  Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού  µε συστηµικό αριθµό 12311 για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» και«ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» . 

 2.Κηρύττει  ΑΓΟΝΟ  τον Επαναληπτικό  Ηλεκτρονικό  ∆ηµόσιο  Ανοικτό  Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  µε 
συστηµικό αριθµό 12311 για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» και«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» . 

2.Την εξεύρεση αναδόχου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ» και 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 



 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                      Α∆Α: Β5ΖΝΩΕ5-ΒΞ8                            
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   264  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης  Προµήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των  Ν.Π.∆.∆. 

 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
 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  9ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης  
Προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των  Ν.Π.∆.∆..»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής  το σχέδιο των παραπάνω όρων δηµοπράτησης οι οποίοι αναλυτικά έχουν ως 
εξής : 
 

 



 
         
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αργοστόλι 7-07-2015 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                   Αριθµ. Πρωτ.:  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                        Αριθµ. Απόφασης:    
Γραφείο ∆ηµάρχου                                                        
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς, Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου,  Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.Κ.Ε . 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 
Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΟΠΤΑ. 
3.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β) 
4.Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 
5. Την υπ΄αριθ. 142/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
µελέτη, και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας για τα  είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισµού τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς και  τον Ο.Κ.Α.Π. το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, το Λιµενικό 
Ταµείο, την ΚΕ.∆Η.Κ.Ε.,    
6. Τις 232/2015  Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τις οποίες  εγκρίθηκε η 
αποδέσµευση πίστωσης ύψους 34.612,44€ εις βάρος των Κ.Α 20.6634 το ποσό των 29.612,44€  και 
από των Κ.Α.10.6634 το ποσό των 5.000,00€ του προϋπολογισµού έτους 2015 για την εκτέλεση της 
ανωτέρω προµήθειας. 
7.Την 2/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Ο.Κ.Α.Π. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 10.000,00€ προϋπολογισµού έτους 2015 για την εκτέλεση 
της ανωτέρω προµήθειας.Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό θα διατεθεί από το οικονοµικό έτος του 2016. 
8.Την Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ∆ηµοτικού  Γηροκοµείου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την 
οποία εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 20.000,00€ προϋπολογισµού έτους 2015 για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προµήθεια. 
9.Την 29/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 1.100,00€ προϋπολογισµού 
έτους 2015 για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας 
10.Την 51/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ.∆Η.Κ.Ε  ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την 
οποία εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 6.591,10€ προϋπολογισµού έτους 2015 για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας 
11.Την υπ΄αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  περί συγκρότησης επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ. 
12.Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  



 
      Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισµού τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς και  τον Ο.Κ.Α.Π. το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, το Λιµενικό Ταµείο, 
την ΚΕ.∆Η.Κ.Ε,  του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
    Η δαπάνη για το σύνολο της προµηθείας  θα ανέλθει στο ποσό των 73.778,90€ (εβδοµήντα τριών 
χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α για 
την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού: 
Για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και στο ποσό των 34.612,44 € ( τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακόσιων δώδεκα 
ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  
καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
 Για τον Ο.ΚΑ.Π. και στο ποσό των 12.436,62 € (δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα 
δυο λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  και στο ποσό των 19.755,83 € (δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσα πενήντα πέντε 
λεπτά και ογδόντα τρία λεπτά ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας 
και ευπρεπισµού. 
 Για το ∆ηµοτικό Λιµενικό ταµείο  και στο ποσό των 953,10 € (εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και δέκα 
λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
 Για την ΚΕ.∆Η.Κ.Ε και στο ποσό των 6.020,92 €  (έξι χιλιάδες είκοσι  ευρώ και ενενήντα δυο λεπτά ) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. Και µε τους 
ακόλουθους όρους: 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. Τα υπό προµήθεια 
είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 
 

Άρθρο 2ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα,και ώρα 10:00π.µ κατά την οποία 
λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την . 
 
 

Άρθρο 3ο –Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 4ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 
β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 
γ) συνεταιρισµοί 
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού.   
δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 
i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση 
του προσφερόµενου προϊόντος. 
ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 
ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή 
το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 



v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 
η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί 
ποινή αποκλεισµού κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνεται : 
• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και  ότι τους 
αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα και στα Νοµικά πρόσωπα . 
• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
•  Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 
Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Λοιπά: 
Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του 
θα προσκοµίσει πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου 
θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες  εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους  ή από άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας 
τους. 
1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το 



πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα 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 το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 
 

Άρθρο 5ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές µέχρι και τη  και ώρα 10:00 π.µ. 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια  επιτροπή  διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ  που 
διενεργεί το διαγωνισµό. 
3.  Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι 
εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 
11 ΕΚΠΟΤΑ). 

 
Άρθρο 6ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 
µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 
γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου «» 
δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού «» 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ) Ο φάκελος τη οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. 
5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο 
της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 
6. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο  για το  σύνολο των υπό προµήθεια 
ειδών  του διαγωνισµού (ήτοι για το σύνολο των ζητουµένων ειδών για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και τα 
νοµικά του πρόσωπα).      



8.  Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην        Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή εγγυητική επιστολή  συµµετοχής 
αναγνωρισµένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού ανά φορέα, χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α, 
και χωριστές εγγυητικές  
 
 

ΟΜΑ∆Α 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) 
€ 

∆ΗΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                   28.140.20 562,80 
Ο.Κ.Α.Π                             10.111,07 202,22  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΡΟΚΟΜΕΙΟ                          16.061,65 321,23 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

                             774,87 
15,50 

ΚΕ.∆Η.Κ.Ε.                            4.895,06 97,90 
Σύνολο 1.199,65 

 
 
 

Άρθρο 7ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες  από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατ΄ ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες  (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 8ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 9ο –Προσφερόµενη τιµή. 
1. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του 
ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 
ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 10ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των 
προσφορών. 

1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών  προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 
  Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω 
όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου είδους. 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 



Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα 
προχωρήσει στην τελική γνωµοδότηση. 
      Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 
Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 
-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
        Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  
2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
µαζί µε όλα τα πρακτικά του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή  για την έγκριση του αποτελέσµατος 
βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ  (άρθρα 19-21 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 11ο –Ενστάσεις. 
       Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 12ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 
2. Ο  προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 
ΕΚΠΟΤΑ) 
 Ο  προµηθευτής  που  θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό  για την προµήθεια  ειδών  καθαριότητας και 
ευπρεπισµού  για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και για τα νοµικά του πρόσωπα, µετά την κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του  διαγωνισµού θα κληθεί να υπογράψει, χωριστή  σύµβαση για το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς, και χωριστές για κάθε Νοµικό Πρόσωπο, και συνεπώς θα προσκοµίσει χωριστές  
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης .  
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων  αντίστοιχα , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.              
     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
      Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

 
Άρθρο 14ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

     Τα είδη θα παραδοθούν µέσα σε χρόνο 360 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης τµηµατικά στο 
χώρο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος για τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, και όπως  ζητηθεί από τα νοµικά πρόσωπα  
(άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). 
      Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 
προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την 
παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 15ο –Παραλαβή υλικών 
    Η παραλαβή των ειδών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ που έχει 
συγκροτηθεί µε την αριθ.58/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, και για τα νοµικά πρόσωπα  η 
παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αντίστοιχη αρµόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ, αφού προηγηθεί ο 
απαραίτητος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που 
πρόσφερε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 



Άρθρο 16ο – Τρόπος πληρωµής. 
    Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την  
τµηµατική  παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς και τα νοµικά πρόσωπα  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αντίστοιχα , το οποίο θα συνοδεύεται από 
τα νόµιµα δικαιολογητικά.  
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 17ο –Κρατήσεις 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
τον προµηθευτή. 
 
 
 

        Άρθρο 18ο –∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο τους παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους 
αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: Κώστας Παγουλάτος. 
∆ίνεται διευκρίνιση για τον ενδεικτικό προϋπολογισµό προσφοράς για το ∆ήµο Κεφαλονιάς και το 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, ότι η  ενδεδειγµένη τιµή στο υπό προµήθεια είδος «ποτήρια νερού 
50άδα», είναι 0,69€ και όχι 1,62€ που εκ παραδροµής  έχει γραφεί και προϋπολογισθεί.  

 
Άρθρο 19ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 

Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές  
ηµερήσιες  εφηµερίδες.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 

Άρθρο 20ο -Λοιπά 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν 
σήµερα. 
        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ  
2) Λογιστήριο 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Γαρµπή συµπληρώνει  ότι λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης (κλειστές 
Τράπεζες) δεν µπορούν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές  συµµετοχής από τους  ενδιαφεροµένους  
και για τον λόγο αυτό η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστεί αµέσως µετά την άρση 
της Τραπεζικής Αργίας και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ  γιατί δεν είχε έγκαιρη ενηµέρωση για το θέµα.  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ  γιατί δεν είχε έγκαιρη ενηµέρωση για το θέµα. 
Ο κ. Γκισγκίνης  αφού αναφέρει και αυτός ότι η εισήγηση του θέµατος δεν παρελήφθη  εγκαίρως ,  
επισηµαίνει ότι οι τιµές µονάδας των προϊόντων που έχουν ληφθεί υπόψη  για την εκπόνηση της 
µελέτης του παραπάνω διαγωνισµού  είναι υπερβολικές σε σχέση µε αυτές που κυκλοφορούν στην 
αγορά , άρα  ο διαγωνισµός δεν γίνεται µε βάση την διαφάνεια την ανταγωνιστικότητα και την  ισότητα  



και δεν διασφαλίζει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου . Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζει 
την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                      

Λυκούδης ∆ιονύσιος -  Κωνσταντάκης Άγγελος και  κ. Ανουσάκης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 142/2015 απόφαση ∆.Σ  (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
 
 
 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Εγκρίνει ως έχουν  τους παραπάνω όρους  διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα 
αναλάβει να προµηθεύσει µε είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς και  
τον Ο.Κ.Α.Π. το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, το Λιµενικό Ταµείο, την ΚΕ.∆Η.Κ.Ε,  του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προϋπολογισµού 73.778,90 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα 
αναλάβει να προµηθεύσει µε είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς καθώς και  
τον Ο.Κ.Α.Π. το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο, το Λιµενικό Ταµείο, την ΚΕ.∆Η.Κ.Ε,  του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προϋπολογισµού 73.778,90 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

     3.Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές  ηµερήσιες  
εφηµερίδες.  Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
4. Η  ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστεί αµέσως µετά την άρση της Τραπεζικής 
Αργίας και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.    

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Α∆Α:ΩΜ6ΖΩΕ5-ΧΧΓ            
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   265  / 2015 

 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης  Προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες 
του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου.   
 

 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                
 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  10ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης  
Προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου.  
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το σχέδιο των παραπάνω όρων δηµοπράτησης οι οποίοι αναλυτικά 
έχουν ως εξής : 
 

 



 
         
 
 
 
 
 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αργοστόλι  7-07-2015 
Νοµός Κεφαλληνίας                                                                                          Αριθµ. Πρωτ.:  
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                                 Αριθµ. Απόφασης:    
Γραφείο ∆ηµάρχου                                                        
Ταχ. ∆/νση : Π. Βαλλιάνου 7  
T.Κ : 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια ειδών Υγειονοµικού υλικού , του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου  . 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 
Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΟΠΤΑ. 
3.ΤηνΠ1/3305/03.11.2010 Aπόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β) 
4.Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18 τεύχος Α΄) 
5. Την υπ΄αριθ. 143/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η 
µελέτη, και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της σχετικής προµήθειας για τα  είδη Υγειονοµικού υλικού 
του ∆ηµοτικού  Γηροκοµείου.     
6.Την Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ∆ηµοτικού  Γηροκοµείου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την 
οποία εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 25.000,00€ προϋπολογισµού έτους 2015 για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προµήθεια. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από το οικονοµικό έτος του 2016. 
7.Την υπ΄αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  περί συγκρότησης επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ. 
8.Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

      Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε είδη Υγειονοµικού 
υλικού το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου   του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
    Η δαπάνη για το σύνολο της προµηθείας  θα ανέλθει στο ποσό των 72.908,25€ (εβδοµήντα δυο  
χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α για την 
προµήθεια ειδών  Υγειονοµικού υλικού : 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα δυο λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την 
προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  και στο ποσό των 72.908,25€ (εβδοµήντα δυο  χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας 
και ευπρεπισµού. 
Και µε τους ακόλουθους όρους: 

 



 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ειδών Υγειονοµικού υλικού . Τα υπό προµήθεια είδη 
αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 2ο –Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος ηµέρα  ,και ώρα 12:00π.µ κατά την οποία 
λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την  . 
 
 

Άρθρο 3ο –Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 4ο –∆ικαιούµενοι συµµετοχής-∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
1.Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες & Αλλοδαποί) 
β) όλα τα νοµικά πρόσωπα 
γ) συνεταιρισµοί 
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικά µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού.   
δ) ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις 
i) ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην Ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση 
του προσφερόµενου προϊόντος. 
ιι) Στην Ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 
ιιι) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή 
το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγω, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν της ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από τη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 
η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2.∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, τη σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί 
ποινή αποκλεισµού κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνεται : 
• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης κι ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
• Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και  ότι τους 
αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα και στα Νοµικά πρόσωπα . 



• Αποδεικτικό µη οφειλής στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
• Φορολογική Ενηµερότητα 
•  Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 
Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Λοιπά: 
Για ανώνυµες εταιρίες – συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του 
θα προσκοµίσει πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας – Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου 
θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής, αυτού, στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρίας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
(Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες  εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους  ή από άλλο νόµιµο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίσταται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητας 
τους. 
2. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
α) Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους. 
β) Αλλοδαποί: 
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
δ) Συνεταιρισµοί: 
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
- όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τις ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει της τράπεζας Ελλάδος. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
6.Εάν σε κάποια χώρα 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 το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 
 

Άρθρο 5ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
4. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές µέχρι και τη    και ώρα 12:00 π.µ. 
5. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια  επιτροπή  διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ  που 
διενεργεί το διαγωνισµό. 



6.  Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι 
εκπρόθεσµες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 
11 ΕΚΠΟΤΑ). 

 
Άρθρο 6ο –Τρόπος σύνταξης προσφοράς. 

9. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
10. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
11. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ» 
γ) Ο αριθµός της απόφασης ∆ηµάρχου «» 
δ) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού «» 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ) Ο φάκελος τη οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. 
13. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο 
της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ). 
14. Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
15. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος µόνο  για το  σύνολο των υπό προµήθεια 
ειδών  του διαγωνισµού.      
16.  Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην        Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή εγγυητική επιστολή  συµµετοχής 
αναγνωρισµένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού,  1.185,50€  χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 7ο –Χρόνος ισχύος προσφορών. 
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες  από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατ΄ ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες  (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 8ο –Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 9ο –Προσφερόµενη τιµή. 
5. Με την προσφορά, η τιµή του υπό προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του 
ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης. 



6. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε ευρώ. (άρθρο 16 
ΕΚΠΟΤΑ) 
7. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
8. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 10ο –Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των 
προσφορών. 

2. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών  προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: 
  Αποσφραγίζεται ο φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω 
όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει καθώς και του δείγµατος του προσφερόµενου είδους. 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών που κρίθηκαν. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και θα 
προχωρήσει στην τελική γνωµοδότηση. 
      Η Επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη: 
Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε. 
-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
        Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  
2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει τη γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
µαζί µε όλα τα πρακτικά του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή  για την έγκριση του αποτελέσµατος 
βάση του άρθρου 23 παρ.6 ΕΚΠΟΤΑ  (άρθρα 19-21 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 11ο –Ενστάσεις. 
       Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 12ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης –ανάθεσης. 
4. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή. 
5. Ο  προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 
ΕΚΠΟΤΑ) 
 Ο  προµηθευτής  που  θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό  για την προµήθεια  ειδών  Υγειονοµικού 
Υλικού  για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του  
διαγωνισµού θα κληθεί να υπογράψει, σύµβαση µε το Νοµικό Πρόσωπο, και συνεπώς θα 
προσκοµίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης .  
6. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων  αντίστοιχα , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.              
     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβαση-Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 



      Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας άνευ Φ.Π.Α. (άρθρα 25-26 ΕΚΠΟΤΑ) 

 
Άρθρο 14ο –χρόνος-τόπος παράδοσης- έξοδα µεταφοράς & ασφάλισης των υλικών. 

     Τα είδη θα παραδοθούν µέσα σε χρόνο 360 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης  τµηµατικά, και 
στο χώρο  που θα ζητηθεί από τα νοµικό πρόσωπα  (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). 
      Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 
προµηθευτή, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι την 
παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 15ο –Παραλαβή υλικών 
    Η παραλαβή των ειδών  για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολιού  θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή 
ΕΚΠΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
∆ήµου Κεφαλονιάς, αφού προηγηθεί ο απαραίτητος ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί 
αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που πρόσφερε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 16ο – Τρόπος πληρωµής. 
    Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ή την  
τµηµατική  παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο, το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.  
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Άρθρο 17ο –Κρατήσεις 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
τον προµηθευτή. 
 
 
 

        Άρθρο 18ο –∆ιευκρινίσεις διακήρυξης- πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο τους παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους 
αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφ/νιάς 1ος όροφος τηλ. 2671 360153 όλες τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος: Κώστας Παγουλάτος. 

Άρθρο 19ο –∆ηµοσίευση- έξοδα δηµοσίευσης 
Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές   
ηµερήσιες  εφηµερίδες . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
 

Άρθρο 20ο -Λοιπά 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95 και του Νόµου 3463/2006 όπως ισχύουν 
σήµερα. 
            
                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ  
2) Λογιστήριο 



 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κ. Γαρµπή συµπληρώνει  ότι λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης (κλειστές 
Τράπεζες) δεν µπορούν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές  συµµετοχής από τους  ενδιαφεροµένους  
και για τον λόγο αυτό η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστεί αµέσως µετά την άρση 
της Τραπεζικής Αργίας και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν είχε έγκαιρη ενηµέρωση για το θέµα.   
Ο κ. Γκισγκίνης  αφού αναφέρει και αυτός ότι η εισήγηση του θέµατος δεν παρελήφθη  εγκαίρως ,  
επισηµαίνει ότι οι τιµές µονάδας των προϊόντων που έχουν ληφθεί υπόψη  για την εκπόνηση της 
µελέτης του παραπάνω διαγωνισµού  είναι υπερβολικές σε σχέση µε αυτές που κυκλοφορούν στην 
αγορά , άρα  ο διαγωνισµός δεν γίνεται µε βάση την διαφάνεια την ανταγωνιστικότητα και την  ισότητα  
και δεν διασφαλίζει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου . Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζει 
την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή - Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                     

Λυκούδης ∆ιονύσιος -  Κωνσταντάκης Άγγελος- ∆ιονύσιος Αραβαντινός  και  κ. Ανουσάκης Νικόλαος . 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 143/2015 απόφαση ∆.Σ  (έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
 
 
 
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει ως έχουν  τους παραπάνω όρους διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή 
που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε είδη Υγειονοµικού υλικού το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου   του  
∆ήµου Κεφαλλονιάς  
    Η δαπάνη για το σύνολο της προµήθειας  θα ανέλθει στο ποσό των 72.908,25€ (εβδοµήντα δυο  
χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α για την 
προµήθεια ειδών  Υγειονοµικού υλικού : 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα δυο λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την 
προµήθεια ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισµού. 
Για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  και στο ποσό των 72.908,25€ (εβδοµήντα δυο  χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για  την προµήθεια ειδών  καθαριότητας 
και ευπρεπισµού. 
2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει 
να προµηθεύσει µε είδη Υγειονοµικού υλικού το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου   του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
     3.Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος – στην ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές  ηµερήσιες  
εφηµερίδες.  Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές. 
4. Η  ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστεί αµέσως µετά την άρση της Τραπεζικής 
Αργίας και σε εύλογο χρονικό διάστηµα.    

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                     



 
  
                                                                   Σοφία Γαρµπή    
                                                           Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΡΥΜΩΕ5-ΛΦ1 
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  17 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Ιουλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   266  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  7  η   Ιουλίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Τρίτη        και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ.  25895/2-07-2015 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  οκτώ   ( 8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                  
2. ∆ιονύσιος   Λυκούδης  (ΠΑΡΩΝ από την 255/2015 έως και την 265/2015)   Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                
3. Ανουσάκης Νικόλαος   (ΠΑΡΩΝ από την255/2015 έως  και την 266/2015)    Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                             
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                         Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                                                                                     
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                            
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (Αναπληρωµατικό Μέλος) 
8. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                    
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  11 ο 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. 



 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α.ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

904 25/6/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Ελειού 

- Πρόννων (Πολιτική Προστασία) 

[αριθμ.24645/25-6-2015 ΜΕΛΕΤΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ]  70.6279.04 0,00 

906 29/6/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. 

Αργοστολίου (Πολιτική 

Προστασία) [αριθμ. 24862/25-6-

2015 ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.01 0,00 

907 29/6/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας στο 

οδικό δίκτου και λοιπούς 

Κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. 

Ομαλών (Πολιτική Προστασία) 

[αριθμ.24981/26-6-2015 ΜΕΛΕΤΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.08 0,00 

908 29/6/2015 570.396,66 

Αγροτική Οδοποιϊα στην 

πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού 

Πρόννων (πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης )  30.7323.38 0,00 

930 1/7/2015 7.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων(Διενέργεια 

Διαγωνισμού) 40.6612 0,00 

931 1/7/2015 38.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων[ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 10.6612 209,73 

933 1/7/2015 3.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων[ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 15.6612 11,67 

935 1/7/2015 5.000,00 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων[ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ] 30.6612 0,00 

936 2/7/2015 528,9 

Εξοδα λοιπών 

δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

επαναληπτικού διαγ/ού καυσίμων 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ] 10.6463 6.649,39 

937 2/7/2015 291,51 

Εξοδα λοιπών 

δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

αριθμ.137/2015 ΑΠ.ΔΣ.] 10.6463 6.357,88 

938 3/7/2015 461,25 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & ΝΠΔΔ με α/α 

συστήματος 11017/2015 10.6463 5.896,63 



939 6/7/2015 6.699,09 

Αποχέτευση Πόρου Δήμου 

Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο 

Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 

Δ.Δ. Πόρου Δήμου 

Κεφαλλονιάς"[19ος Λογαριασμός]-

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25.7326.18 836.279,65 

940 6/7/2015 1.313,00 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων[ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 107/2013 

ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00.6111 139,97 

941 6/7/2015 190,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6641 310,00 

942 6/7/2015 644,36 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 20.6654.00 13.302,07 

943 6/7/2015 112,55 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6654.01 14.788,45 

944 6/7/2015 53,09 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ 

ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 10.6614 4.779,91 

945 6/7/2015 172,45 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑΔΑΣ 20.6682.03 8.307,34 

946 6/7/2015 49,09 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑΔΑΣ 20.6654.00 13.252,98 

947 6/7/2015 274,26 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑΔΑΣ 20.6682.03 8.033,08 

949 6/7/2015 100,64 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚ ΠΕΣΣΑΔΑΣ 20.6654.00 13.152,34 

950 6/7/2015 53,90 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 00.6221.00 547,01 

951 6/7/2015 422,92 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10.6613 5.860,12 

952 6/7/2015 13,53 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10.6661 3.094,12 

953 6/7/2015 132,99 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10.6613 5.727,13 

954 6/7/2015 76,66 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 20.6634 310,90 

955 6/7/2015 615,00 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

- Στήρηξη εφαρμογής 

διπλογραφικού συστήματος 10.6266.00 2.991,60 

956 6/7/2015 86,10 

Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων 10.6613 5.641,03 

957 6/7/2015 372,08 

Δημοσίευση 

προκυρήξεων[ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ] 30.6462 10.352,91 

958 6/7/2015 754,60 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

λοιπών εγκαταστάσεων 10.6662 10.672,31 

959 6/7/2015 750,00 

Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών 

(πύργοι ναυαγοσώστη, ξύλινοι 

διάδρομοι κλπ) 70.7135.22 9.250,00 

960 6/7/2015 303,20 

Δημοσίευση 

προκυρήξεων[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ] 10.6463 5.593,43 



961 6/7/2015 676,50 

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων 10.6661 2.417,62 

962 6/7/2015 492,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Ελειού - 

Πρόννων  70.6279.17 23.508,00 

963 6/7/2015 187,58 

Δημοσίευση 

προκυρήξεων[ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ] 30.6462 10.165,33 

965 6/7/2015 156,48 

Ταχυδρομικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής ) ( ΠΑΓΙΑ 

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ)  00.6221.00 390,53 

966 6/7/2015 180,00 

Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων 

και Σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 10.7331.16 4.820,00 

967 6/7/2015 1.390,10 

Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών 

(πύργοι ναυαγοσώστη, ξύλινοι 

διάδρομοι κλπ) 70.7135.22 7.859,90 

968 6/7/2015 25,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 10.6264 7.966,76 

969 6/7/2015 861,00 

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών 

Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου 70.6279.11 23.139,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 904-906-907-938 από την 941 έως 954 -959 και 
967. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : 908-930-931-933 από 935 έως 939-940 από 950 έως 
955-957-960-963  και 965. 
Ο κ. Γκισγκίνης  ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις : από την 908 έως την 935 από 940 έως 949-957 -963 και 965. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης Νικόλαος και 

Κωνσταντάκης Άγγελος.                                                                                                                                                                         

 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 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  



                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


