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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

 
                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
 της  11 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  30  η  Μαρτίου  2016  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  30η   Μαρτίου   του έτους 2016, ηµέρα  Τετάρτη   και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  9851/ 24-03-2016 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  πέντε   ( 5) και 
ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                      
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                   
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                             
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                       ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                               
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                             
5. Κωνσταντάκης ‘Αγγελος (Αναπλ. Μέλος –ΑΠΩΝ από την 81/2016) Ιωάννης Λυκούδης 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     81  / 2016                                                      Α∆Α: Ω∆ΚΑΩΕ5-Ζ3Ο   
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών»  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 7751 /7-03-2016 
εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

Την 03.02.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας κλήση από το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών µε την οποία µας 
γνωστοποιήθηκε ότι στις 22.04.2016 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών, µετά από αναίρεση η από 19.07.2005 έφεση των συµπραττόντων γραφείων µελετών : 1) Ηλία 
Καρακώστα του Ευθυµίου και 2) Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως 
καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και κατά της µε αριθµό 219/2005 απόφασης του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.  

Ειδικότερα, οι ανωτέρω είχαν ασκήσει κατά του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου, ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών την από 19.11.2001 αγωγή τους µε την οποία ζητούσαν 
να αναγνωρισθεί ότι ο τότε ∆ήµος Αργοστολίου υποχρεούται να τους  καταβάλλει, νοµιµοτόκως από 
της επιδόσεως της αγωγής τους σ’ αυτόν, στον µεν Ηλία Καρα-κώστα συνολικά 55.815.585 δραχµές, 
στον δεν Σπυρίδωνα Ντόκορο 14.390.331 δραχµές, από τα οποία ποσά, τον µεν ποσό των 52.815.585 
δραχµών στον πρώτο και 11.390.331 δραχµών στον δεύτερο ως αποζη-µίωση, κατά τα άρθρα 105 και 
106 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµιάς την 
οποία, όπως υποστήριζαν υπέστησαν από την κατ΄αυτούς παράνοµη µη ανάθεση υπό του τότε ∆ήµου 
Αργοστολίου στα συµπράττοντα µελετητικά γραφεία τους της εκπόνησης µελέτης για το έργο 
«∆ιαµόρφωση Κεντρικής Πλατείας – Παιδικού Κήπου – Κήπου Νάπιερ», για την οποία ο ∆ήµος 
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Αργοστολίου είχε δηµοσιεύσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συµπράττοντα 
γραφεία ήταν τα µόνα που ανταποκρίθηκαν στην ανωτέρω πρόσκληση τα οποία πληρούσαν όλες τις 
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής το δε ποσό των 3.000 δραχµών σε κα-θένα, ως 
χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από τις ανωτέρω παράνοµες πράξεις. 
 Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 219/2005 απόφαση του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η οποία απέρριψε την αγωγή των Ηλία Καρακώστα και Σπυρίδωνα 
Ντόκορου.  Κατά της ως άνω απόφασης οι εν λόγω, άσκησαν την από 19.07.2005 έφεσή τους µε την 
οποία ζητούσαν να εξαφανισθεί η µε αριθµό 219/2005 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και να γίνει δεκτή η αγωγή τους.  Επ’ αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 417/2007 
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία διορθώθηκε αυτεπαγγέλτως µε την µε αριθµό 
271/2011 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου και µε την οποία έγινε δεκτή εν µέρει η έφεση των αντιδίκων 
και αναγνωρίσθηκε ότι υποχρεούµαστε να καταβάλουµε στους αντιδίκους το χρηµατικό ποσό των 
8.374.684 δραχµών ή 24.580,80 ευρώ  για ανόρθωση ζηµίας που υπέστησαν από την µη ανά-θεση της 
εκπόνησης της ειδικής προκαταρκτικής µελέτης, ενώ περαιτέρω έκρινε ότι οι ισχυρισµοί τους για την 
καταβολή αποζηµίωσης που αφορούσε την µη ανάθεση σε αυτούς της οριστικής µελέτης και της 
καταβολής χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης είναι µη νόµιµοι.  Εν συνεχεία κατά της ως 
άνω απόφασης οι αντίδικοι άσκησαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την  από 05.02.2008 
αίτηση αναίρεσης µε την οποία και για όσους λόγους επικαλούνταν ζητούσαν να αναιρεθεί και να 
µεταρρυθµιστεί η µε αριθµό 417/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και να γίνει δεκτή η 
αγωγή τους καθ΄  όλο το αιτητικό της.  Επί της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως εκδόθηκε η µε αριθµό 
3692/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης 
των αντιδίκων, αναιρέθηκε η µε αριθµό 417/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και 
παραπέµφθηκε η υπόθεση εκ νέου στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών προς νέα νοµίµως αιτιολογηµένη 
κρίση. 
 Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, δυνάµει της µε αριθµό 121/2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπήσει η δικηγόρος κα. 
Αγγελική Χαροκόπου  (∆.Σ. Πειραιά) λόγω της εξειδικευµένης γνώσης της σε θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου και ∆ηµοσίων Συµβάσεων αλλά και λόγω της εµπειρίας της στην εκδίκαση υποθέσεων 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
 Επειδή  η εκδίκαση της από 19.07.2005 έφεσης των συµπραττόντων γραφείων µελετών Ηλία 
Καρακώστα και Σπυρίδωνα Ντόκορου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της µε αριθµό 219/2005 
απόφασης του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά την δικάσιµο της 22ας Απριλίου 2016 είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική για τα συµφέροντα του ∆ήµου.  

Επειδή η εκδίκαση αυτής  τελεί σε άµεση συνάφεια και συνέχεια µε την εκδίκαση της αίτησης 
αναίρεσης κατά  απαιτεί την πλήρη γνώση του φακέλου της υπόθεσης ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, θεωρούµε ορθότερο για την καλύτερη υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας 
αλλά και την ενότητα της υπόθεσης (προβολή και ανάπτυξη ισχυρισµών και ενστάσεων,  γνώση 
φακέλου, γνώση ακροαµατικής διαδικασίας κ.λ.π.) να ανατεθεί ο χειρισµός αυτής στην δικηγόρο κα. 
Αγγελική Χαροκόπου. 
 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε όπως η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 
ν.3852/2010 χορηγήσει εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο κα. Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 
∆.Σ. Πειραιά) όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 22ας Απριλίου 2016 καθώς και σε οποιαδήποτε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο,  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και  εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση µετά από αναίρεση (αριθ. απόφασης ΣτΕ 3692/2015) της από 
19.07.2005 έφεσης των συµπραττόντων γραφείων µελετών : 1) Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου και 2) 
Σπυρίδωνα Ντόκορου του Ηλία κατά του ∆ήµου Κέφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην 

∆ήµου Αργοστολίου και κατά της µε αριθµό 219/2005 απόφασης του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πατρών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ διότι δεν υπάρχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και Ανουσάκης 
Κωνσταντίνος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
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2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
     
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο κ.  Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) 
λόγω της εξειδικευµένης γνώσης της σε θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου και ∆ηµοσίων Συµβάσεων αλλά 
και λόγω της εµπειρίας της στην εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως 
παραστεί κατά την δικάσιµο της 22ας Απριλίου 2016 καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο,  ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και  εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά 
την εκδίκαση µετά από αναίρεση (αριθ. απόφασης ΣτΕ 3692/2015) της από 19.07.2005 έφεσης των 
συµπραττόντων γραφείων µελετών : 1) Ηλία Καρακώστα του Ευθυµίου και 2) Σπυρίδωνα Ντόκορου 
του Ηλία κατά του ∆ήµου Κέφαλλονιάς ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και 

κατά της µε αριθµό 219/2005 απόφασης του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πατρών. 

2. Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου  Αγγελική Χαροκόπου (Α.Μ. 1280 ∆.Σ. Πειραιά) ορίζεται 

σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  82  / 2016                                                                   Α∆Α:  79ΜΜΩΕ5-ΤΓΟ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφ/νιάς έτους 2016.» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας  διάταξης: Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφ/νιάς έτους 2016.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από  30-03-2016 σχέδιο των όρων 
διακήρυξης της ∆/νσης των  Τεχνικών Υπηρεσιών   το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των Οχηµάτων-µηχανηµάτων 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016 

        
 

CPV: 34300000-0 
Συµπληρωµατικός CPV: 50000000-5 

 
 
 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
Έχοντας υπόψη 

1. Του Ν.3463/2006, 
2. Του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’, 
3. Της υπ. αρ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) “περί ενιαίου κανονισµού 

προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)”, και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 
4. Του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών Θεµάτων», 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Νόµου, 
5. Του Π.∆. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
6. Του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. , 
7. Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προµήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των 
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του 
Ν.∆/τος 2396/53», 

8. Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί ∆ικαστικής Προστασίας, 
9. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής 
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10. Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
11. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α’ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

12. Το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 

13. Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις», 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

15. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 

16. Την υπ’αριθµ.98 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
16/2016 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προσδιορίστηκε ο τρόπος 
διεξαγωγής του διαγωνισµού 

17. Την υπ΄αριθµ. /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την εγκρίθηκαν οι όροι της 
παρούσης διακήρυξης . 

18. Τους παρακάτω κωδικούς εξόδων στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου έτους 2016, από 
τους οποίους γίνεται η δέσµευση πιστώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4270/2014 

 

ΚΑΕ Περιγραφή ΥΨΟΣ ΚΑΕ (2016) 
σε  € 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

10.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

4.000 

10.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

5.000 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

20.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

8.000 

20.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

11.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

30.6262.01 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγων 

17.500 

30.6671.01 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

22.500 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 68.000  

 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
  
Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρηση και επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 
2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά σε κάθε µία από τις τέσσερις Οµάδες 
οχηµάτων. για τις  εργασίες και την οικονοµικότερη προσφορά για τα ανταλλακτικά εκάστου τύπου 
οχήµατος.  Κατά την έννοια οικονοµικότερη προσφορά νοείται αυτή που εµφανίζει τον υψηλότερο 
συντελεστή Α ο οποίος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
 
Ειδικότερα: 
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� ως προς το CPV 34300000-0, εκτιµάται το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς επί των τιµών 
τιµοκαταλόγου των ανταλλακτικών για κάθε όχηµα ή οµάδα οχηµάτων ανάλογα µε την 
προσφορά του αναδόχου 

� ως προς το CPV  50000000-5 , εκτιµάται η χαµηλότερη τιµή ωριαίας εργασίας ως µέσος όρος 
των προσφερόµενων  ενδεικτικών εργασιών για κάθε οµάδα οχηµάτων ή για κάθε µία από τις 
ενδεικτικές εργασίες που προσφέρει ο ανάδοχος. 

Για την ανακήρυξη του αναδόχου ως προς το CPV  50000000-5 για κάθε µία από τις ενδεικτικές 
εργασίες και οµάδες οχηµάτων θα υπολογιστεί ο συντελεστής Α από τον παρακάτω τύπο: 

Α= [(0,4 Χ Β) ] Χ 100 

• Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθµός του αριθµητικού µέσου όρου της ωριαίας αποζηµίωσης  
των ενδεικτικών εργασιών του προσφέροντα εκπεφρασµένος σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 

• ∆ηλαδή Β = 1 / (αριθµητικός µέσος όρος ωριαίας αποζηµίωσης εργασιών)  
Για την ανακήρυξη του αναδόχου ως προς το CPV 34300000-0 για τα ανταλλακτικά για κάθε 
όχηµα ή οµάδα οχηµάτων ανάλογα µε την προσφορά του αναδόχου κριτήριο είναι το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου των ανταλλακτικών εκπεφρασµένο σε δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 10% = 0,10 ή 5% = 0,05) 

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος µε τον υψηλότερο συντελεστή Α εκπεφρασµένου 
σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για κάθε µία από τις ενδεικτικές εργασίες των τεσσάρων  Οµάδων 
Οχηµάτων και για το σύνολο των οµοειδών  προσφερόµενων εργασιών ανά οµάδα. 
 
Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο ή µέρος από τις ενδεικτικές 
εργασίες επισκευής κάθε κατηγορίας για το σύνολο των οχηµάτων που περιλαµβάνει κάθε οµάδα 
οχηµάτων ενώ η προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών µπορεί να καλύπτει µέρος ή το σύνολο 
των οχηµάτων κάθε οµάδας. Ο διαγωνισµός συνεπώς θα διεξαχθεί κατά άρθρο, και κάθε άρθρο  
αφορά στις ενδεικτικές εργασίες των    τεσσάρων οµάδων οχηµάτων  σύµφωνα µε τις εργασίες που 
αναλαµβάνει κάθε συνεργείο ενώ για τα ανταλλακτικά κάθε άρθρο αφορά τον τιµοκατάλογο 
ανταλλακτικών κάθε οχήµατος ξεχωριστά εκτός των περιπτώσεων που υπάρχουν περισσότερα του 
ενός οχήµατα ίδιου τύπου και εργοστασίου κατασκευής.  

� ως προς το CPV 34300000-0, εκτιµάται το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς επί των τιµών 
τιµοκαταλόγου των ανταλλακτικών για κάθε οµάδα οχηµάτων 

� ως προς το CPV  50000000-5 , εκτιµάται η χαµηλότερη τιµή ωριαίας εργασίας ως µέσος όρος 
όλων των ενδεικτικών εργασιών για κάθε οµάδα οχηµάτων 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις  ………..        στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:30 π.µ. και 
λήξης παράδοσης των προσφορών 10:00π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
Επίσης οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον 
τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στην 
∆ιεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ(Αρµόδιος Υπάλληλος: ∆. Παγώνης, 
Τηλ.:26713-60156)  
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται, καθώς και εκείνες που αποδεδειγµένα παραλαµβάνονται ταχυδροµικών ή άλλως από 
το ∆ήµο µετά την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός 
προβεί ΑΓΟΝΟΣ θα διεξαχθεί Επαναληπτικός  την 19η Απριλίου ηµέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την  
ίδια ώρα. 
Τεύχη του διαγωνισµού και πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,Τµήµα ∆ιαχείρισης & 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων(Αρµόδιος Υπάλληλος: Σ. 
∆ανελάτος,Τηλ.: 26710-22796) 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Τεύχη δηµοπράτησης 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από : 

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα 
• Το Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» 
• Εγκ. Υπ. Οικονοµικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92 
• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προµήθειας 
καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. 
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53» . 
• Την 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185 / Β’ / 1993 

Τα τεύχη δηµοπράτησης είναι:  
α)         ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β)         Η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισµός 
γ)         Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ)          Έντυπο προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 
Αντικείµενο  

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρηση και 
επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016. 
Τα οχήµατα – Μηχανήµατα τα οποία θα συντηρηθούν και επισκευαστούν καθώς και οι απαιτούµενες 
εργασίες αναγράφονται αναλυτικά στην µελέτη της υπηρεσίας. Η επισκευή και συντήρηση των 
οχηµάτων και των µεταφορικών µέσων , θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και 
αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων µετά των απαραίτητων ανταλλακτικών. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν προσφορά (σχετικό Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς) 
Το σχετικό Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς βρίσκεται στο παράρτηµα της αντίστοιχης µελέτης 
39/2015 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 
Προϋπολογισµός 

 
Για την εκτέλεση των προµηθειών και εργασιών της παρούσας µελέτης, ο συνολικός ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 68.000 ευρώ (55.284,55 + 12.715,45 ΦΠΑ 23%) και αφορά τους ΚΑ 
έτους 2016: 10.6263 / 10.6671 / 20.6263 /  20.6671 /  30.6262.01 /  30.6671.01 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε 
µια από τις παρακάτω µορφές : 
 
• Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται 
από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήµων αντιπροσώπων ή 
διανοµέων στη χώρα. 
• Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το 
εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη 
χώρα   
• Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να µην χρησιµοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσηµου 
δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων –µηχανηµάτων αλλά να χρησιµοποιεί 
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καινούργια ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 
προορίζονται. 
• Προµηθευτές ανταλλακτικών οχηµάτων , εξουσιοδοτηµένοι ή ανεξάρτητοι προµηθευτές. 
 
Όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό CE, εκτός εάν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 
β) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία. 
 
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 
Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 
Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. 
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας 
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους και δεν υφίστανται 
νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
• δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία. 
• έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από 
την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 
• διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που 
θα αναλάβει να εκτελεί εφόσον καταθέσει προσφορά για τις εργασίες. 
 
• ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του 
∆ήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει εφόσον καταθέσει προσφορά για τα ανταλλακτικά 
• δύναται να µεταβεί άµεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήµατος προκειµένου να προσφέρει 
την τεχνική υποστήριξη και την άµεση αντιµετώπιση της βλάβης του οχήµατος , όπου και αν βρίσκετε 
το όχηµα αυτό. 
• τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν τη σήµανση CE  
 
Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος. 
 
Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε  οµοειδείς  εργασίες επισκευής και 
συντήρησης  από τις τέσσερις οµάδες  µη συµπεριλαµβανόµενων των  ανταλλακτικών και  σε 
µέρος των εργασιών ή σε µέρος  για τα ανταλλακτικά . Οι προσφορές θα υποβάλλονται κατ’ 
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ελάχιστο  για τις οµοειδείς εργασίες σε όλα τα οχήµατα τουλάχιστον µίας οµάδας όπως αυτά 
ταξινοµούνται στην µελέτη. Προσφορές που δεν θα πληρούν τον όρο αυτό δεν θα γίνουν 
αποδεκτές. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 
Εγγυήσεις 

 
6.1 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
6.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. των 
υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος (είτε για µία είτε και για τις δύο οµάδες 
οχηµάτων). Για το σύνολο των τεσσάρων  Οµάδων και ανταλλακτικών  η εγγύηση συµµετοχής, 
σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ανέρχεται στα 1.105,69 ευρώ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% 
του συµβατικού ποσού χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται 
σε 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
6.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

− Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

− Τον εκδότη. 

− Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 

− Τον αριθµό της εγγύησης. 

− Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

− Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

− Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση συµµετοχής). 

− ‘Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

− ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

− Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

− ‘Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

− Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Προσφορές 
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7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον 
οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΈΤΟΥΣ 2017»   µε κεφαλαία 
γράµµατα. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 1). 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΈΤΟΥΣ 2017    µε κεφαλαία γράµµατα. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 1). 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
 
7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα 
τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά οµάδα Οχηµάτων για οµοειδείς εργασίες  και για µέρος των 
ενδεικτικών εργασιών και των απαιτούµενων ανταλλακτικών τους.  
7.4 Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.5 Οι κατατεθειµένοι τιµοκατάλογοι ανταλλακτικών µπορούν λόγω του µεγάλου όγκου τους και για 
µεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική µορφή (CD). 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέµενων τιµοκαταλόγων από τους 
διαγωνιζόµενους δεδοµένου ότι θα πρέπει να περιλαµβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να τιµολογηθεί από 
τους ανάδοχους στο µέλλον. 

ΑΡΘΡΟ 8 ο 
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

 
8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών. 
8.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
Ενστάσεις 

 
9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι 
ηµεροµηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
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πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν, µόνο από 
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισµού από την αρµόδια 
επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, 
δεν γίνονται δεκτές. 
9.3 Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 10 ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η 
παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών 
άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα 
αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής συνεχίζεται 
δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά 
παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος 
που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο 
αύξων αριθµός 
του συµµετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην 
αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
10.4 Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα 
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην 
οποία παρουσία των διαγωνιζοµένων γίνεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 
10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετική ηµέρα και 
ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και γράφονται οι τιµές στο 
πρακτικό του διαγωνισµού ανακοινώνοντας τες µεγαλόφωνα. Ανάδοχος ή επιµέρους ανάδοχοι 
ανακηρύσσονται αυτοί µε τη χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα εργασιών ή ανταλλακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 11 ο 
Κατακύρωση 

 
11.1 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος θα κληθεί να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός 10 ηµερών και όχι λιγότερο των 5 ηµερών. Από της υπογραφής ο 
χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την γνωστοποίηση στον ανάδοχο 
των εγγράφων του άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσων της σχετικής Μελέτης και σε κάθε περίπτωση 
πριν από το τέλος του έτους. 
Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία κυρώσεις. 
11.2 Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν 
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ο 
Τιµή Προσφοράς – Κρατήσεις 
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12.1 Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς σε ανάπτυξη δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου για τις εργασίες (χωρίς ΦΠΑ)  και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και σε 
ακέραιο ποσοστό για την προσφερόµενη έκπτωση επί των τιµών τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών. 
Οι τιµές µονάδος της προσφοράς και το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών είναι σταθερές και 
αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση 
υπόκεινται. Οι απαιτούµενες εργατοώρες κάθε φορά ανά εργασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να 
προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες και την κατάσταση κάθε οχήµατος – µηχανήµατος. Ο 
απαιτούµενος χρόνος ανά εργασία, κάθε φορά θα εκτιµάται από τον ανάδοχο και θα εγκίνεται από την 
αρµόδια επιτροπή. Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται και τα κόστη µεταφοράς και µετακίνησης των υπό 
επισκευή οχηµάτων, που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
12.2 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις 
αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήµατος, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση  που τυχόν θα ισχύει 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς νόµους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει 
το ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ο 
Τρόπος Πληρωµής 

 
13.1  Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά την βεβαίωση καλής εργασίας των 
εργασιών και της άριστης κτάστασης των ανταλλακτικών κάθε οχήµατος/των που προωθείται για 
επισκευή και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την 
ποιότητα και τα υλικά. 
Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο 
σχετική εντολή νόµιµης εντολής επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης 
ανταλλακτικού από την τριµελή επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης 
του Υπουργού Προεδρίας. 
Η εξόφληση του φορολογικού παραστατικού που θα εκδίδει ο ανάδοχος για ένα ή περισσότερα 
οχήµατα που έχει επισκευάσει ή συντηρήσει, θα γίνεται από το ∆ήµο εντός 30 ηµερών από την έκδοσή 
του και µε την προϋπόθεση προσκόµισης όλων των απαιτούµενων από το νόµο δικαιολογητικών. 
 
13.2 Ο ∆ήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία µε τον οριζόµενο από το ∆ήµο επίβλεψη και την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου 
για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και 
απλώς να καταβάλλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης 
αφού ο µειοδότης παραδώσει στο ∆ήµο το ελεγχόµενο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ο 
∆ιάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τη λήξη του έτους 2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 ο 
Ειδικοί Όροι 

 
Τα οχήµατα –µηχανήµατα που ενδέχεται να απαιτούν επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες 
συντήρησης µε ή χωρίς την τοποθέτηση ανταλλακτικών αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας έκθεσης. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση που αποκτήσει νέο 
όχηµα εντός του 2016 να ζητεί την επισκευή ή συντήρησή του από τον ανάδοχο, ενηµερώνοντάς τον 
εγκαίρως για τον τύπο του οχήµατος, χωρίς να γίνει υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης. Αντιστοίχως για κάθε όχηµα που ενδέχεται να αποσυρθεί, διακόπτεται και η συµπεριλήψή 
του από τα υπό συντήρηση –επισκευή οχήµατα. 
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία 
εκτελέσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆ήµου, ή από 



 502 

ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση 
αυτή. 
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόµως όχηµα του ∆ήµου στις εγκαταστάσεις του, 
αρνούµενος την παράδοσή του, µε οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης 
της κινητής περιουσίας του ∆ήµου, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του επιβάλλονται οι νόµιµες 
κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ο 
Λήψη πληροφοριών 

 
Αντίγραφο της διακήρυξης βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
από ώρα 09.00 πµ έως 13:30 µµ , στο δηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, Πλ. Βαλλιάνου, 1ος Όροφος, 
Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Τµήµα Προµηθειών, υπάλληλος ∆.ΠΑΓΩΝΗΣ, Τηλ. 26713-60156, Φαξ:26710-
22572 
 
  

ΑΡΘΡΟ 18 ο 
∆ηµοσίευση 

 
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στον τύπο όπως ο νόµος ορίζει. Τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ     ΠΑΡΙΣΗΣ  

  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 12 η  Απριλίου ηµέρα Τρίτη στο 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής . 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:30η πρωινή και λήξης παράδοσης των προσφορών 
10:00 η πρωινή  κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί ΑΓΟΝΟΣ θα διεξαχθεί 
Επαναληπτικός  την 19η Απριλίου ηµέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την  ίδια ώρα. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έλαβε εγκαίρως την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και Ανουσάκης 
Κωνσταντίνος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την    98 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) το   σχέδιο κατάρτισης των όρων από την  Τεχνική  Υπηρεσία. 
4) την  εισήγηση της Προέδρου. 
 

                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρηση και 
επισκευή των Οχηµάτων-µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2016» οι   οποίοι πληρούν 
απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης όπως τα συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  . 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ την  12 η  Απριλίου 

ηµέρα Τρίτη στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής . 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:30 η πρωινή και λήξης παράδοσης των προσφορών 
10:00 η πρωινή  κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί ΑΓΟΝΟΣ θα διεξαχθεί 
Επαναληπτικός  την 19η Απριλίου ηµέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και την  ίδια ώρα. 
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3. Οι  πιστώσεις  θα βαρύνουν τον Προϋπολογισµό του  οικ. Έτους 2016 που έχουν προβλεπτεί κατά την 
σύνταξή του  και αναλυτικά :  

  

ΚΑΕ Περιγραφή ΥΨΟΣ ΚΑΕ (2016) 
σε  € 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

10.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

4.000,00 

10.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

5.000,00 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

20.6263 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγών 

8.000,00 

20.6671 Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

11.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

30.6262.01 Συντήρηση 
µεταφορικών µέσων 

και φορτηγών 

17.500,00 

30.6671.01  Προµήθεια 
Ανταλλακτικών 

22.500,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ              68.000,00  

4. Η περίληψη της  ∆ιακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
– στην ιστοσελίδα του ∆ήµου –στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα δηµοσιευθεί στην τοπική  Ηµερησια 
εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ . Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   83   / 2016                                                                        Α∆Α: 6Θ11ΩΕ5-Θ7Ο 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» 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  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

371 21/03/2016 1.841,80 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 0,50 

373 23/03/2016 172,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 75/2016 απόφ. ∆Σ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 10.6463 9.051,67 



 504 

375 23/03/2016 1.958,64 

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

376 25/03/2016 4.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 10.6263 1.000,00 

377 25/03/2016 5.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 10.6671 0,00 

378 25/03/2016 8.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 20.6263 2.000,00 

379 25/03/2016 11.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 20.6671 1.000,00 

380 25/03/2016 17.500,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 30.6263.01 5.000,00 

381 25/03/2016 22.500,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων(∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,αριθ.98/2016 Αποφ.∆Σ 
Έγκρισης Μελέτης) 30.6671.01 1.000,00 

382 28/3/2016 479,70 Ενημερωτικές Δράσεις Λειτουργίας Κ.Ε.Π. 00.6431.00 1.120,30 

383 28/3/2016 12.300,00 

Προμήθεια γεωδετικού συστήματος 

εντοπισμού θέσης (Power Δέκτης GNSS) 

με χρήση δικτύου 30.7131.02 0,00 

384 28/3/2016 381,30 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 

ΕΥΦΗΜΙΑ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ 10.6463 8.670,37 

385 29/3/2016 1.600,00 

Ασφάλιστρα ακινήτων λιμνοσπήλαιο 

Μελισάνη-Δρογαράτη (ετήσια) 70.6251 2.400,00 

386 29/3/2016 540,00 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής 

ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 

εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 10.6261.06 2.460,00 

387 29/3/2016 399,05 

Λοιπός εξοπλισμός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ 

κ.λ.π.) 10.7135.00 1.600,95 

393 29/3/2016 1.880,67 

Λοιπά έξοδα τρίτων (μηχανοργάνωση 

υπηρεσιών Δήμου κ.λ.π. εργασίες ) 10.6162 3.119,33 

 
 

394 30/03/2016 74.208,04 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΣΜΕ∆Ε 00.8117.17 0,00 

395 30/03/2016 4.538,00 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση 
εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων 
κλπ) 15.6041.01 0,00 

396 30/03/2016 1.114,54 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.6054 0,00 

397 30/03/2016 200,00 Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα (κοινόχρηστα) 15.6312 200,00 
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398 30/03/2016 80,00 

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 15.6273 80,00 

399 30/03/2016 1.000,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.6232 1.500,00 

400 30/03/2016 14.909,76 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την 
πέτρα -VIS" 70.8261.01 0,00 

401 30/03/2016 26.983,07 

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων του έργου " 
∆ιεπιστηµονικά ενυδρεία για την προώθηση του 
φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας -ΑPREH" 70.8261.02 0,00 

402 30/03/2016 4.244,41 

Επιστροφή χρηµάτων από το έργο "Ανέγερση του 
νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου " 30.8261.01 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 395-396-397-398 & 399 που αφορούν 
το πακέτο του συµβουλευτικού Κέντρου για την κακοποίηση γυναικών και την 402/2016 για το 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή και Ανουσάκης 
Κωνσταντίνος.            
 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  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 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  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    84   / 2016                                                                  Α∆Α: ΩΠΨΒΩΕ5-ΙΝΜ                                           
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Βελτίωση 

κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού» . 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για 

την    µελέτη  : «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση 

Προγραµµατισµού» .θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
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συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση 
Προγραµµατισµού» γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό µε ιδιαίτερη τεχνογνωσία 
και υλικοτεχνική υποδοµή :  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν για 
την  απευθείας ανάθεση σύνταξης του σε µελετητικό γραφείο που να ανταποκρίνεται στις 
απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Βελτίωση 

κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού» 

προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 6.846,80 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον 

Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7413.04.  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  54249/09-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και ο  
προϋπολογισµός  προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές . 
Μέχρι την Παρασκευή  το µεσηµέρι τις 11-03-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
µελετητικών γραφείων  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση σύνταξης  του παραπάνω 
φακέλου και αναλυτικά:  
1. η αριθ. πρωτ. 8249/10-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
2. η αριθ. ΠΡΩΤ. 8440/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
3. η αριθ. πρωτ. 8449/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  O.E  
Η Πρόεδρος αφού άνοιξε τα προσκοµιθέντα δικαιολογητικά τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της  
υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωσης ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των 
συµµετεχόντων   σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            ποσό                                        4.792,76  €  µε    Φ.Π.Α 
2. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ποσό                                        5.135,10   €  µε    Φ.Π.Α 
3. ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ O.E                            ποσό                                       5.500,00  €   µε   Φ.Π.Α 
 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση 
Προγραµµατισµού»  στο µελετητικό γραφείο  της κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            το οποίο  
προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή (ποσό 4.792,76  €  µε    Φ.Π.Α).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
1. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
2.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 
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3. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
4. το 54249/09-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  προϋπολογισµό  προεκτίµησης 

αµοιβής  
5. τις   παραπάνω προσφορές  των  µελετητών 
6. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7413.04 . 

7. την 388  / 29-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει το αρίθ. 54249/2014 αντικείµενο  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Βελτίωση 
κυκλοφοριακών συνθηκών οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού» 
όπως συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 
οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού»  µε απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 6.846,80  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7413.04  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης του 
παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 
οδού Σάµης –Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης –Α ¨Φάση Προγραµµατισµού» στο µελετητικό γραφείο της  κ. 
Λεβέντη Σοφία του Στέργιου  µε  αρ. Μητρώου Πτυχίου 22451 –Κατ. 10  και κατηγορίας µελετών Α 
Τάξης έναντι του ποσού των  4.792,76  €  µε    Φ.Π.Α . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

Α. Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη Φακέλου Έργου για τη µελέτη «Βελτίωση 
Κυκλοφοριακών Συνθηκών Οδού Σάµης-Αντισάµου ∆.Ε Σάµης – Α' Φάση Προγραµµατισµού». Ο 
δρόµος, µήκους περίπου 3,7km ενώνει των οικισµό της Σάµης µε την παραλία της Αντισάµου. Εξαιτίας 
της φύσεως, αλλά και του συχνά µεταβαλλόµενου πλάτους του οδοστρώµατος, η κυκλοφορία (κυρίως 
την τουριστική περίοδο) κρίνεται δυσχερής. Επισηµαίνονται επίσης, η έλλειψη χώρου στάθµευσης 
των λουόµενων στην παραλία και η έλλειψη ασφαλών σηµείων θέασης κατά τη διαδροµή. 

Ο φάκελος έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 
α)  Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
β)  Το τεύχος τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου 
γ)  Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 
δ)  Το τεύχος της απαιτούµενης δαπάνης – προεκτιµώµενη αµοιβή 
ε)  Το τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
στ)  Το τεύχος της διακήρυξης 
ζ)  Το τεύχος οικονοµικής προσφοράς 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/05, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν τα 
ανωτέρω τεύχη καθώς και την Εγκύκλιο 38 (αριθµ. πρωτ. 3434/23.11.2005) Οδηγός Εκπόνησης 
Μελετών ∆ηµοσίων Έργων. 
Β. Ο φάκελος του έργου πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καλείται το µελετητικό γραφείο της κ. Λεβέντη Σοφίας του Σέργιου για την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    85   / 2016                                                             Α∆Α: Ω∆2ΡΩΕ5-ΒΨΓ                                             
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : « Αντιστήριξη 

τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ 

Φάση Προγραµµατισµού» 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για 

την    µελέτη  : «Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου 

∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση Προγραµµατισµού».θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. 
Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση Προγραµµατισµού»γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό 
µε ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή :  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν για την  απευθείας ανάθεση σύνταξης του σε µελετητικό γραφείο που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Αντιστήριξη τµήµατος 

οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση 

Προγραµµατισµού» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης  2.738,72  Ευρώ, η οποία έχει 

προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7412.05.  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  60192/9-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και ο  
προϋπολογισµός  προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές . 
Μέχρι την Παρασκευή  το µεσηµέρι τις 11-03-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
µελετητικών γραφείων  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση σύνταξης  του παραπάνω 
φακέλου και αναλυτικά:  
1. η αριθ. πρωτ. 8255/10-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
2. η αριθ. ΠΡΩΤ. 8425/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
3. η αριθ. πρωτ. 8448/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ  O.E  
Η Πρόεδρος αφού άνοιξε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
της  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωσης ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των 
συµµετεχόντων   σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            ποσό                                        1.917,10  €  µε    Φ.Π.Α 
2. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ποσό                                        2.054,04   €  µε    Φ.Π.Α 
3. ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ O.E                            ποσό                                       2.460,00  €   µε   Φ.Π.Α 
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 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε 
Αργοστολίου – Α ΄ Φάση Προγραµµατισµού» στο µελετητικό γραφείο  της κ. Λεβέντη Σοφία του 
Στέργιου      το οποίο  προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή (ποσό 1.917,10  €  µε    Φ.Π.Α).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
8. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
9.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 
10. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
11. το 60192/9-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  προϋπολογισµό  προεκτίµησης 

αµοιβής  
12. τις   παραπάνω προσφορές  των  µελετητών 
13. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7412.05 . 

14. την 389  / 29-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει το αρίθ. 60192 /2014 αντικείµενο  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Αντιστήριξη 
τµήµατος οδού στην θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση 
Προγραµµατισµού» όπως συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην θέση  
ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση Προγραµµατισµού» µε 
απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 2.738,72  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7412.05  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης του 
παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Αντιστήριξη τµήµατος οδού στην 
θέση  ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ Οικισµού Νυφίου ∆. Ε Αργοστολίου – Α ΄ Φάση Προγραµµατισµού» 
στο µελετητικό γραφείο της  κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου µε  αρ. Μητρώου Πτυχίου 22451 –Κατ. 10  
και κατηγορίας µελετών Α Τάξης έναντι του ποσού των  1.917,10   €  µε    Φ.Π.Α   . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

Α)Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη Φακέλου Έργου για τη µελέτη «Αντιστήριξη Τµήµατος 
Οδού Στη Θέση “Λαµπριάδη Κουκκίστρα” οικισµού Νυφίου ∆.Ε Αργοστολίου – Α' Φάση 
Προγραµµατισµού». Ο δρόµος είναι δηµοτικός, κατηφορικός, τσιµεντοστρωµένος και έχει υποστεί 
τοπική διάβρωση/υποσκαφή στην εν λόγω θέση (έχουν εκδοθεί, η από 25.6.12 έκθεση επικινδύνου 
κατασκευής και η υπ' αριθµ. πρωτ. 2156/25.6.12 έκθεση αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπης 
κατασκευής, της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης). 
Ο φάκελος έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 
α)  Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
β)  Το τεύχος τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου 
γ)  Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 
δ)  Το τεύχος της απαιτούµενης δαπάνης – προεκτιµώµενη αµοιβή 
ε)  Το τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
στ)  Το τεύχος της διακήρυξης 
ζ)  Το τεύχος οικονοµικής προσφοράς 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/05, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν τα 
ανωτέρω τεύχη καθώς και την Εγκύκλιο 38 (αριθµ. πρωτ. 3434/23.11.2005) Οδηγός Εκπόνησης 
Μελετών ∆ηµοσίων Έργων. 
Β. Ο Φάκελος του  έργου πρέπει να παραδοθεί σε τριάντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
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Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καλείται το µελετητικό γραφείο της κ. Λεβέντη Σοφίας του Στέργιου για την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    86   / 2016                                                                  Α∆Α: ΩΖΠΜΩΕ5-ΞΑΗ 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή 

µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης – 

Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για 

την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη 

δρόµου Σάµης – Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης».θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη 
δρόµου Σάµης – Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης»γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό µε 
ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή :  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν για την  απευθείας ανάθεση σύνταξης του σε µελετητικό γραφείο που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή µελέτη 

φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης – Αντίσαµου ∆. Ε 

Σάµης» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης  1.643,23  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον 

Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7413.03 .  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  58830/18-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και ο  
προϋπολογισµός  προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές . 
Μέχρι την Παρασκευή  το µεσηµέρι τις 11-03-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
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µελετητικών γραφείων  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση σύνταξης  του παραπάνω 
φακέλου και αναλυτικά:  
1. η αριθ. πρωτ. 8254/10-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
2. η αριθ. ΠΡΩΤ. 8427/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
Η Πρόεδρος αφού άνοιξε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
της  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωσης ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των 
συµµετεχόντων   σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            ποσό                                        1.150,15  €  µε    Φ.Π.Α 
2. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ποσό                                        1.232,42   €  µε    Φ.Π.Α 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης 
– Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης» στο µελετητικό γραφείο  της κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου      το οποίο  
προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή (ποσό 1.150,15  €  µε    Φ.Π.Α).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
15. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
16.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 
17. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
18. το 58830/18-12-2014  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  προϋπολογισµό  προεκτίµησης 

αµοιβής  
19. τις   παραπάνω προσφορές  των  µελετητών 
20. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7413.03 . 

21. την 390  / 29-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει το αρίθ. 58830 /2014 αντικείµενο  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης 
– Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης» όπως συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής 
σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης – Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης» µε 
απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 1.643.23 €  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7413.03  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης του 
παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Συγκοινωνιακή µελέτη φωτεινής 
σηµατοδότησης οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόµου Σάµης – Αντίσαµου ∆. Ε Σάµης» στο 
µελετητικό γραφείο της  κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου µε  αρ. Μητρώου Πτυχίου 22451 –Κατ. 10  και 
κατηγορίας µελετών Α Τάξης έναντι του ποσού των  1.150,15   €  µε    Φ.Π.Α   . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
Α) Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη της µελέτης του έργου «Συγκοινωνιακή Μελέτη Φωτεινής 
Σηµατοδότησης Οδικής Θέσης Πλησίον Οικίας Μαλάκη ∆ρόµου Σάµης-Αντισάµου ∆.Ε Σάµης». Στον 
ασφαλτοστρωµένο δρόµο Σάµης – Αντισάµου (πλησίον οικίας Μαλάκη), υπάρχει τµήµα µήκους 
περίπου 30m, στο οποίο διαπιστώνεται η αδυναµία διασταύρωσης δύο αντιθέτως κινούµενων 
οχηµάτων, εξαιτίας του µειωµένου πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας. Σε ευρύτερο µήκος 
περίπου 100m στην εν λόγω οδική θέση, η κυκλοφορία κρίνεται δυσχερής, λόγω της φύσεως και του 
πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας. Απαιτείται η ρύθµιση της κυκλοφορίας µε την εφαρµογή 
εναλλάξ κυκλοφορίας οχηµάτων στην εν λόγω οδική θέση. 

Η µελέτη του έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 
α)  Έκθεση Σκοπιµότητας του έργου 
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β)  Κυκλοφοριακή Μελέτη 
γ)  Προϋπολογισµός εργασιών 
δ)  Τιµολόγιο εργασιών 
ε)  Αναλυτικό Τιµολόγιο εργασιών (εάν κι εφόσον απαιτηθεί) 
στ)  Τεχνική Έκθεση 
ζ)  Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
η)  Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 
θ)  Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 
ι)  Προµέτρηση εργασιών 
κ)  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
λ)  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
µ)  Σχέδια (οριζοντιογραφία, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες) 
ν)  ∆ιακήρυξη (σχέδιο) 
ξ)  Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
Β. Ο Φάκελος του  έργου πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καλείται το µελετητικό γραφείο της κ. Λεβέντη Σοφίας του Στέργιου για την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    87   / 2016                                                                  Α∆Α: 76Π6ΩΕ5-Α1∆ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή 

Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 7 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για 

την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού».θέτει 

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού»γιατί δεν 
στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό µε ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή :  
Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την  απευθείας ανάθεση 
σύνταξης του σε µελετητικό γραφείο που να ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή Μελέτη 
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πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης  

3.334,84  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 

30.7413.02 .  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  15341/24-04-2015  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και ο  
προϋπολογισµός  προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές . 
Μέχρι την Παρασκευή  το µεσηµέρι τις 11-03-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
µελετητικών γραφείων  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση σύνταξης  του παραπάνω 
φακέλου και αναλυτικά:  
1. η αριθ. πρωτ. 8253/10-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
2. η αριθ. ΠΡΩΤ. 8431/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
3. η αριθ. πρωτ. 8450/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε  
Η Πρόεδρος αφού άνοιξε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
της  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωσης ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των 
συµµετεχόντων   σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            ποσό                                        2.334,39  €  µε    Φ.Π.Α 
2. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ποσό                                        2.501,13   €  µε    Φ.Π.Α 
3. ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε                          ποσό                                         3.000,00   €  µε    Φ.Π.Α 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : 
«Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» στο µελετητικό γραφείο  
της κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου      το οποίο  προσέφερε την πιο συµφέρουσα   τιµή (ποσό 2.334,39  
€  µε    Φ.Π.Α).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
22. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
23.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 
24. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
25. το  15341/24-04-2015  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  προϋπολογισµό  προεκτίµησης 

αµοιβής  
26. τις   παραπάνω προσφορές  των  µελετητών 
27. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7413.02 . 

28. την 391  / 29-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει το αρίθ. 15341 /2015 αντικείµενο  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή 
Μελέτη πόλεως Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» όπως συντάχτηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως 
Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» µε απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 3.334,84  €  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7413.02  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης του 
παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως 
Αργοστολίου – Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» στο µελετητικό γραφείο της  κ. Λεβέντη Σοφία του 
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Στέργιου µε  αρ. Μητρώου Πτυχίου 22451 –Κατ. 10  και κατηγορίας µελετών Α Τάξης έναντι του ποσού 
των  2.334,39    €  µε    Φ.Π.Α   . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
Α) Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη Φακέλου Έργου για τη µελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Πόλεως Αργοστολίου – Α' Φάση Προγραµµατισµού». Η πόλη του Αργοστολίου, δέχεται το µεγαλύτερο 
κυκλοφοριακό φορτίο, ως πρωτεύουσα της νήσου Κεφαλλονιάς. Η υφιστάµενη κυκλοφοριακή µελέτη, 
έχει γίνει αποδεκτή µε την υπ' αριθµ. 240/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου. Έκτοτε, η κατασκευή νέων έργων και η δηµοπράτηση των επόµενων, η ανοικοδόµηση, η 
τουριστική κίνηση, η σχολές Γ/θµιας εκπαίδευσης, οι αλλαγές που επήλθαν µε το Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ.87Α) (Πρόγραµµα Καλλικράτης), οι νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µετά τους πρόσφατους 
σεισµούς, κλπ, επιβάλλουν την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής µελέτης της πόλεως του Αργοστολίου. 
 

Ο φάκελος έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 
α)  Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
β)  Το τεύχος τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου 
γ)  Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 
δ)  Το τεύχος της απαιτούµενης δαπάνης – προεκτιµώµενη αµοιβή 
ε)  Το τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
στ)  Το τεύχος της διακήρυξης 
ζ)  Το τεύχος οικονοµικής προσφοράς 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/05, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν τα 
ανωτέρω τεύχη καθώς και την Εγκύκλιο 38 (αριθµ. πρωτ. 3434/23.11.2005) Οδηγός Εκπόνησης 
Μελετών ∆ηµοσίων Έργων. 
  
Β. Ο Φάκελος του  έργου πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καλείται το µελετητικό γραφείο της κ. Λεβέντη Σοφίας του Στέργιου για την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    88   / 2016                                             Α∆Α: 6ΩΥΠΩΕ5-ΑΦΕ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα 

διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση 

Προγραµµατισµού» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούµενη το 8 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  Απευθείας ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για 

την    µελέτη  : «Έργα διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ 

Φάση Προγραµµατισµού» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σε εφαρµογή των διατάξεων: 
 α) του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 όπου αναφέρεται «ο κύριος του έργου δύναται να 

αναθέτει την εκτέλεση  µέρους ή του συνόλου της προετοιµασίας του φακέλου του έργου µε δηµόσια 
σύµβαση του νόµου αυτού» ,  

β) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
(ΦΕΚ 11Α/8-06-2006) όπου αναφέρεται «µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 
συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκπόνησης µελετών, η  απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο µελετητή ή  µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων 
των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου  
αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και που 
έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η επιπλέον διαφορά 
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θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις  της παραγράφου 
αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους  συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων και  

γ) επειδή η Τεχνική Υπηρεσία µε δήλωσή της αδυνατεί την σύνταξη του φακέλου έργου  για 
την    µελέτη  : «Έργα διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ 
Φάση Προγραµµατισµού» γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό µε ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή :  Ζητείται από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για την  απευθείας ανάθεση σύνταξης του σε µελετητικό γραφείο που να ανταποκρίνεται 
στις απαιτούµενες γνώσεις .  
 
δ) Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

περιλαµβάνεται  η ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα διαµόρφωσης 

παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 

προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης  6.669,68  Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον 

Προϋπολογισµό έτους 2016   του ∆ήµου στον Κ .Α 30.7412.06 .  

Για το έργο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ.  14209/5-06-2015  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και ο  
προϋπολογισµός  προεκτίµησης αµοιβής του φακέλου έργου µελέτης από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου.  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος µας 
στην σύνταξη  του παραπάνω φακέλου έργου αναρτήθηκε   η  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόµενους µελετητές . 
Μέχρι την Παρασκευή  το µεσηµέρι τις 11-03-2016  που έληξε η προθεσµία της υποβολής των κλειστών 
προσφορών κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο  του ∆ήµου οι  παρακάτω  φάκελοι προσφορών   των  
µελετητικών γραφείων  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση σύνταξης  του παραπάνω 
φακέλου και αναλυτικά:  
1. η αριθ. πρωτ. 8256/10-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ  του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
2. η αριθ. ΠΡΩΤ. 8429/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
3. η αριθ. πρωτ. 8451/11-03-2016 προσφορά µε την επωνυµία :  ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε  
Η Πρόεδρος αφού άνοιξε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
της  υπ .αριθ. 7223/2-03-2016 ανακοίνωσης ανοίγει τους   παραπάνω φακέλους των προσφορών των 
συµµετεχόντων   σύµφωνα µε τις οποίες προσέφεραν αναλυτικά τα παρακάτω:   
1. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου            ποσό                                        4.668,78  €  µε    Φ.Π.Α 
2. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ποσό                                        5.005,26   €  µε    Φ.Π.Α 
3. ΧΩΡΟ∆ΟΜΗ Ο.Ε                          ποσό                                         5.400,00   €  µε    Φ.Π.Α 
 Μετά τα παραπάνω προτείνει  την ανάθεση σύνταξης  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα 
διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 
στο µελετητικό γραφείο  της κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου      το οποίο  προσέφερε την πιο 
συµφέρουσα   τιµή (ποσό 4.668,78  €  µε    Φ.Π.Α).  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση της Προέδρου  έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή– Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος 
Ανουσάκης Νικόλαος  και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
και αφού έλαβε υπόψη: 
29. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010  
30.  του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 3316/2005 
31. της παρ. 1 του άρθρου 209 , παρ. 3 του Ν 3463/2016 ∆ηµοτικός Κώδικας 
32. το  14209/5-06-2015  Αντικείµενο του Φακέλου Έργου  και τον  προϋπολογισµό  προεκτίµησης 

αµοιβής  
33. τις   παραπάνω προσφορές  των  µελετητών 
34. το γεγονός ότι η παραπάνω υπηρεσία της σύνταξης του φακέλου  έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους στον Κ.Α 30.7412.06 . 

35. την 392  / 29-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει το αρίθ. 14209 /2015 αντικείµενο  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα 
διαµόρφωσης παραλιακού δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» 
όπως συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα διαµόρφωσης παραλιακού 
δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» µε απευθείας ανάθεση. 
3. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 6.669,68  €  ευρώ και διαθέτει το αντίστοιχο ποσό σε βάρος του ΚΑ  
30.7412.026  του Προϋπολογισµού του έτους 2016  για την αντιµετώπιση της αµοιβής της σύνταξης 
του παραπάνω φακέλου. 
4. Αναθέτει την σύνταξη  του φακέλου έργου  για την    µελέτη  : «Έργα διαµόρφωσης παραλιακού 
δρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς - Α΄ Φάση Προγραµµατισµού» στο µελετητικό γραφείο της  
κ. Λεβέντη Σοφία του Στέργιου µε  αρ. Μητρώου Πτυχίου 22451 –Κατ. 10  και κατηγορίας µελετών Α 
Τάξης έναντι του ποσού των  4.668,78   €  µε    Φ.Π.Α   . 
5.  Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

Α) Η παρούσα εργασία αφορά την σύνταξη Φακέλου Έργου για τη µελέτη «Έργα ∆ιαµόρφωσης 
Παραλιακού ∆ρόµου Αγίας Κυριακής ∆ήµου Κεφαλλονιάς – Α' Φάση Προγραµµατισµού». Ο δρόµος, 
µήκους περίπου 1,3km εκτείνεται κατά µήκος της παραλίας Αγίας Κυριακής ΤΚ Αγκώνα & ΤΚ Ζόλων, 
διαµέσου της οποίας οι οµώνυµοι οικισµοί ενώνονται. Εξαιτίας των συχνών εδαφικών καταπτώσεων, 
λόγω της σύστασης του εδάφους, της διάβρωσης απ' τους κυµατισµούς της θάλασσας κι απ' τα 
όµβρια ύδατα των ρεµάτων που διατρέχουν την εν λόγω περιοχή κλπ ιδιαιτερότητες, παρατηρείται η 
συνεχής επιδείνωση της βατότητας του παραλιακού δρόµου. 
 

Ο φάκελος έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω τεύχη: 
α)  Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου 
β)  Το τεύχος τεκµηρίωσης της σκοπιµότητας του έργου 
γ)  Κατάλογος των απαιτούµενων µελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών 
δ)  Το τεύχος της απαιτούµενης δαπάνης – προεκτιµώµενη αµοιβή 
ε)  Το τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
στ)  Το τεύχος της διακήρυξης 
ζ)  Το τεύχος οικονοµικής προσφοράς 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/05, βάσει του οποίου θα εκπονηθούν τα 
ανωτέρω τεύχη καθώς και την Εγκύκλιο 38 (αριθµ. πρωτ. 3434/23.11.2005) Οδηγός Εκπόνησης 
Μελετών ∆ηµοσίων Έργων. 
Β. Ο Φάκελος του  έργου πρέπει να παραδοθεί σε εξήντα  ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
Γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
∆. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
6. Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου – 
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου καλείται το µελετητικό γραφείο της κ. Λεβέντη Σοφίας του Στέργιου για την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                 
                                                                 
                                  
  Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

  


