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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

της  12ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7  η  Απριλiου  2017 του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 7η  Απριλίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  9496/3 -04-2017 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. Γαρµπή Σοφία                                                                                           Ανουσάκης Νικόλαος 
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                               Κωνσταντάκης Άγγελος            
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος (ΑΠΩΝ  στις 72- 80-81-82 /2017 αποφάσεις) Παπαδάτος Νικόλαος 
4. ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                   Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                               
5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος(Αναπληρ. Μέλος – ΠΑΡΩΝ στις  72-80-81 & 82/2017 αποφάσεις)   
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       72  / 2017                                                 Α∆Α: 7ΑΟ5ΩΕ5-ΤΥ2 

ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ . 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής για 
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση 
δαπανών ΚΤΕΟ» σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 9575/4-04-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία αιτείται 
την έκδοση του εν λόγω Εντάλµατος προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε 
νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
Στην συνέχεια αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής Γαρµπή Σοφία – Κουρκουµέλης Ηλίας –Μοσχονάς Αλέξανδρος –∆ηµητράτος 
Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν για τον ορισµό του θέµατος ως  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  η Πρόεδρος δίνει  τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 10123/6-04-2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε Υπόλογο Υπάλληλο για αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 2.500,00 € στον 
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο      για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
 2. 500,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ (Τσιλιµιδός ∆ιονύσιος  )             30.6323 (327/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης)   
 
Με συνηµµένα : α)το αρίθ. 9575/2017   έγγραφο Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισµού 
Συνεργείων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
                          β) την Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης . 
                          γ) το αρίθ. 65/2017 Αίτηµα Ανάληψης ∆απάνης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
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«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου 
υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της 
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται 
να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα 
εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη 
η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί 
προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του 
προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται 
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν 
Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο 
Τσιλιµιδό       ποσού 2.500,00  € από τον Κ.Α 30.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ  για την ασφαλή κυκλοφορία των 
οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία – Κουρκουµέλης Ηλίας –Μοσχονάς Αλέξανδρος –∆ηµητράτος Γεράσιµος και 
Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το 65/2017 αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης 
3) την  327/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
3)την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.500,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 30.6323 µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κλπ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο Υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο     Τσιλιµιδό  συνολικού  
ποσού 2.500,00  € από τον Κ.Α 30.6323  για την αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ προκειµένου τα αυτ/τα του ∆ήµου να περάσουν από 
Τεχνικό Έλεγχο  για να κινούνται µε νοµιµότητα και  ασφάλεια . 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   7/07/2017. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   73 / 2017                                                  Α∆Α: 7ΘΞΨΩΕ5-1ΚΩ                        

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  11 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 
οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
(εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
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Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον Προϋπολογισµό 
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), 
οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα 
ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο 
ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, 
προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων 
ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
  

ΣΕΙΡΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 287 22/03/2017 1.860,00 
Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής 
διαδικτυακών υπηρεσιών 00.6452.01 1.140,00 

 288 22/03/2017 200,00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.)-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 10.7135.00 1.800,00 

 289 22/03/2017 14.997,33 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε Παλικής. 20.6682.05 2,67 

 290 22/03/2017 19.990,91 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Αργοστολίου. 20.6682.06 9,09 

 291 22/03/2017 7.993,29 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς. 20.6682.07 6,71 

 292 22/03/2017 7.999,24 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 20.6682.08 0,76 

 293 22/03/2017 7.996,02 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 20.6682.09 3,98 

 294 22/03/2017 7.996,02 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 20.6682.10 3,98 

 295 22/03/2017 7.994,78 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 20.6682.11 5,22 

 296 22/03/2017 7.989,57 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 
κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ.Οµαλών 20.6682.12 10,43 

 297 22/03/2017 12.500,00 
Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό έλεγχο 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 00.6162.00 0,00 

 298 22/03/2017 1.612,00 

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ 
ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 30.7412.25 0,01 

 299 23/03/2017 8.827,56 

1ος Λογ/ός ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΈΡΓΑ 
∆ΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) απορροής ρεµάτων -µισγάγγειων 
περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίας Ευφηµίας] 30.7413.32 6.058,27 

 303 28/3/2017 50.000,00 Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών κ.λ.π.) 00.8117.10 0,00 
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 304 29/3/2017 192,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια (Παρακολούθηση σεµιναρίου 
υπαλλήλων τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού µε θέµα: 
Καθεστώς αδειών προσωπικού για ∆ήµους & Νοµικά 
Πρόσωπα). 00.6073 5.232,00 

 305 29/3/2017 52.274,10 
Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. 
Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ ) - 2ος Λογαριασµός 64.7322.01 147.725,90 

 306 30/3/2017 2.000,00 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων[ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, βάσει της αριθ. 
33/2017 Απόφασης Οικ. Επιτροπής] 10.6612 36.000,00 

 307 30/3/2017 139,00 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Σ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η(ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΕΡΙΣΟΥ) 00.6111 24.963,00 

 308 30/3/2017 65,00 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Σ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η{ΑΡΙΘ.33/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 10.6264 4.885,40 

 309 30/3/2017 98,22 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η[ΑΡΙΘ. 
33/2017 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 10.6614 726,78 

 310 30/3/2017 224,56 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η[ΑΡΙΘ. 
33/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 10.6265 1.547,28 

 311 30/3/2017 10,00 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ. 
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η[ΑΡΙΘ.33/2017ΑΠΟΦ.ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 10.6264 4.875,40 

 314 31/3/2017 512.110,25 

Ανέγερση του νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Αργοστολίου Α' Φάση (∆ηµ.Γηροκοµείο) 19ΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 60.7336.01 0,00 

 315 31/3/2017 63.772,55 
Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ) 28ΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 63.7326.03 0,00 

 316 31/3/2017 22.887,80 

Οδοποιία ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆.∆. Τρωιαννάτων 
∆.Ε. Αργοστολίου- ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2ΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 307.333.174 0,00 

 317 2/4/2017 71.785,65 
2ος Λογαριασµός έργου " ∆ιαµόρφωση παραλιακής 
ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ( ΣΑΕΠ)"  64.7336.01 77.279,40 

 318 4/4/2017 674,56 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των αριθ.113/2017(ΟΡΙΣΜΟΣ Α/∆) & 
115/2017(ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ∆ΗΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 00.6463 7.413,92 

 319 4/4/2017 334,88 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ,ΣΑΜΗΣ, ΠΑΛΛΙΚΗΣ και 
∆ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΩΛΗΤΗ ΝΕΡΟΥ 106.462 923,29 

 320 4/4/2017 699,36 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των αριθ.113/2017(ΟΡΙΣΜΟΣ Α/∆) & 
115/2017(ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ∆ΗΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 00.6463 6.714,56 

 321 5/4/2017 1.254,51 
Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
(Υπόλοιπο Σύµβασης 2016) 00.6131 2.136,74 

 322 5/4/2017 900,00 

Απόδοση στο ∆ιαδηµοτικό δίκτυο Υγείας & 
Αλληλεγγύης.(Απόφαση ∆.Σ. 100/2012 -Α∆Α:ΒΙΡ5ΩΕ5-
ΜΚ0) 00.6726.04 0,00 

 323 5/4/2017 3.660,00 

∆απάνες µετεγκατάστασης περιπτέρων Κεντρικής 
Πλατείας Αργοστολίου[ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
36727/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ,Α∆ΑΜ:16SYMV005307596] 35.6262.14 0,00 

 324 5/4/2017 76,88 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00.6463 6.637,68 

 325 6/4/2017 2.800,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 
αιρετών (Μετάβαση Αντιδηµάρχου Κεκάτου στο 
Ντουµπάϊ από 23/04/2017 έως 27-04-2017) 00.6421 9.300,00 
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 326 6/4/2017 2.318,80 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ & 
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ(αριθ. 
59/2017 αποφαση Οικ.Επιτροπής) 00.6111 16.501,24 

ΕΦΚ  1 6/4/2017 2.083,20 

ΕΠΙ∆ΟΣΗ 12 ∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ & 12 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
59/2017 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ 00.6116 1.993,20 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο  κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων : 
299-323-326 -303 και ΕΦΚ1/2017 και  επισηµαίνει ότι για το θέµα µίσθωσης των παραλιών ο ∆ήµος δεν έχει κάνει καµία 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης της λειτουργίας τους αλλά επαφίεται στις κυβερνητικές αποφάσεις. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αφού επισηµαίνει ότι και σε αυτή την έγκριση δαπανών συνεχίζεται η τακτική των απευθείας 
αναθέσεων και το σπάσιµο των δαπανών  όπως το θέµα  της προµήθειας των λαµπτήρων δηλώνει ότι ψηφίζει τις 
παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 298-299-304-314-315 από την 318 έως 321 & την 3232017. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Κουρκουµέλης Ηλίας και Παπαναστασάτος Γεράσιµος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
  4) την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 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  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για 
την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   74 / 2017                                                                         Α∆Α: 7ΝΟ2ΩΕ5-ΓΧ0 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   Προϊστάµενο  του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  εισηγούµενος    το  12 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), την Υπ.Οικ. 
2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως 
εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α 
άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
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γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της 
δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης έγκρισης 
πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. 
έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Σειρά 
αιτήµατος 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

 53 23/03/2017 2.900,00 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 

 54 29/03/2017 2.170,00 Υποστήριξη λογισµικού ACE ERP eCM για την εκπόνηση µελετών 

 55 29/03/2017 58,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

 56 29/03/2017 1.860,00 Λοιπές συνδροµές 

 57 03/04/2017 4.920,00 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίου κοινοτικού καταστήµατος ∆.∆ Τουλιάτων της 
∆ Ε Ερίσου  

 58 04/04/2017 7.176,50 Αποκατάσταση κτιρίου ιδιοκτησίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις Λαϊκές Κατοικίες. 

 59 04/04/2017 175,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

ΑΝΥΨ 1 03/04/2017 1.116,00 

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017" 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ : 1.116,00 € µε το Φ.Π.Α. Άρθρο 118 
Απευθείας ανάθεση του Ν4412/2016  

 60 06/04/2017 7.989,94 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
(Μελέτη 31/2017 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 

 61 06/04/2017 9.977,41 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού - 
Πρόννων (Μελέτη 32/2017 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 

 62 06/04/2017 12.996,71 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 
(Μελέτη 33/2017 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 

 63 06/04/2017 13.998,86 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων 
(Μελέτη 34/2017 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 

 64 06/04/2017 13.988,32 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 
(Μελέτη 35/2017 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος αφού εκφράζει τον προβληµατισµό  του για την ασφάλιση του λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και 
σπηλαίου ∆ρογκαράτης (αίτηµα 53) συνολικής αξίας   2.900,00 € ποσό το οποίο  θεωρεί ότι είναι πολύ  µικρό ,  δηλώνει ότι ψηφίζει 
τα παρακάτω αιτήµατα αναγκαιότητας  δαπανών : 57-  58/2017. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  αφού επισηµαίνει ότι υπάρχουν αναγκαίες δαπάνες που θα µπορούσαν να ψηφιστούν αλλά δεν τα 
ψηφίζουν γιατί  είναι µε απευθείας αναθέσεις δηλώνει ότι ψηφίζουν  τα παρακάτω αιτήµατα αναγκαιότητας  δαπανών : 54-56 –
ΑΝΥΨ 7/2017  δηλώνει επίσης ότι  διαφωνούν  µε τον τρόπο διαχείρισης των σπηλαίων από την  ∆ηµοτική Αρχή και ως προς την 
ασφάλεια των πολιτών και γιαυτό δε ψηφίζουν  το  αίτηµα 53 (ασφαλιστήριο σπηλαίων) . 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 

10 Ν. 4337/15) 

  τις παραπάνω δαπάνες  

     την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
         την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τα υποβληθέντα αιτήµατα για την  αναγκαιότητα των δαπανών από την  Οικονοµική Υπηρεσία. 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  
του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    75  / 2017                                                              Α∆Α: 714ΞΩΕ5-3Β∆ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος   εισηγούµενος το  15ο   θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση 
Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017» , θέτει υπόψη των Μελών προς έγκριση το από 05-04-2017 διαβιβαστικό του µε 
το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθ. πρωτ.9793 /5-04-2017 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως 
εξής :       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αργοστόλι : 05.04.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                           Aριθ.Πρωτ.:  9793 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017» 

Σήµερα 05.04.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 9522/2017 Πρόσκληση του 

Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 

3.ΠΑΓΩΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ,Προϊστάµενο Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Πρόεδρος Επιτροπής). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017», για την 
κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του 
∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Παπαδάτο Σταύρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 
10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι  δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  
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 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, 
 α)την αριθ. 3/2017 Μελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων  
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για  την  «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017», 
 β)την αριθ. 59/2017 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω αναφερόµενη µελέτη και καθορίσθηκε ως 
τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού για την ως άνω αναφερόµενη προµήθεια, 
 γ)την αριθ. 66/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  καταρτίστηκαν  οι όροι δηµοπράτησης του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017» 
 
 δ)την  µε αριθ.  πρωτ. 100/8201/22-03-2017 ∆ιακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού-  για την «Προµήθεια ανταλλακτικών 
& εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017» 
 ε)την αριθ. 8208/22-03-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλονιάς, έτους 2017», 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των 

οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017», 
2.Την εξεύρεση προµηθευτών  µε τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς προκειµένου να µην ακινητοποιηθούν τα οχήµατα του ∆ήµου. 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ________ 
                                                           
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολό   του,  του  παραπάνω  Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την 

«Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 

2017» 

β) την ανακήρυξη  ΑΓΟΝΟΥ του  Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017. 

Ο κ.  ∆ηµητράτος Γεράσιµος αφού αναφέρει ότι ο τρόπος και η διαδικασία ωρίµανσης της προµήθειας ανταλλακτικών των 
οχηµάτων του ∆ήµου είναι ένα σοβαρό ζήτηµα που το έχουν επισηµάνει και στο ∆.Σ  δηλαδή  ότι ο τρόπος που γίνονται οι 
διαγωνισµοί  σε σχέση µε την εµπιστοσύνη των επαγγελµατιών και σε σχέση µε την αντικειµενικότητα  προσδιορισµού των τιµών   
πρέπει να αλλάξει και για τον λόγο αυτό  καταψηφίζει την εισήγηση.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι  ήταν  λογική συνέπεια το αποτέλεσµα αυτό και  η αιτία είναι οι µελέτες που είναι έτσι 
διαµορφωµένες έτσι  ώστε να µην προσέρχεται κανένας επαγγελµατίας για να  βγαίνουν ΑΓΟΝΟΙ οι διαγωνισµοί  και να δίνονται οι 
προµήθειες   µε απευθείας αναθέσεις  και αφού προσθέτει  ότι εδώ και επτά χρόνια έπρεπε η ∆ηµοτική Αρχή να έχει φτιάξει µια 
υποδοµή αξιοποιώντας και το ανθρώπινο δυναµικό της  φτιάχνοντας ένα υποτυπώδες συνεργείο   που θα µείωνε το κόστος και των 
ανταλλακτικών και θα δηµιουργούσε θέσεις εργασίας , προτείνει να εκπονηθεί από τον ∆ήµο µία αξιόπιστη µελέτη που να µπορούν 
να συµµετέχουν δίνοντας προσφορές οι επαγγελµατίες και ψηφίζει την πρόταση του.  
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Παπαναστασάτος Γεράσιµος Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   413/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) Την     59/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 4) την 66/2017 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων  διεξαγωγής. 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 9793/5-04-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 9793/ 5-04-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής του  Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  , µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προµήθεια ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017» συνολικού  προϋπολογισµού 72.000,00 € (εβδοµήντα δύο χιλιάδες ευρώ), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον Συνοπτικό   ∆ιαγωνισµό   , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προµήθεια ανταλλακτικών & 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017» συνολικού  
προϋπολογισµού 72.000,00 € (εβδοµήντα δύο χιλιάδες ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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3. H παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την   εξεύρεση προµηθευτή   µε τη διαδικασία της απευθείας   
ανάθεσης της κάλυψης  των άµεσων αναγκών    προµήθειας ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2017. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  76 / 2017                                                                              Α∆Α: ΩΒ2ΥΩΕ5-0ΓΘ 

ΘΕΜΑ :  «Άσκηση έφεσης και  ορισµός δικηγόρου». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
 «Άσκηση ‘έφεσης και   ορισµός δικηγόρου» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 7793/20-03-2017 εισήγηση 
 της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
              Στις 12 ∆εκεµβρίου  2016 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 1-8-2014 ανακοπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την 
οποία ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αριθ. 253/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. Η εν λόγω διαταγή πληρωµής αφορά 
οφειλή ύψους 19.019 ευρώ έτους 2010, προερχόµενη από τον πρώην ∆ήµο Πυλαρέων για εκτύπωση πρακτικών συνεδρίου «Μαρίνος Αντύπας». 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω δαπάνη έχει ενταλµατοποιηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς πλην όµως κατά τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το χρηµατικό ένταλµα επεστράφη αθεώρητο καθώς διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη δεν εντέλλεται νοµίµως λόγω πληµµελειών κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης.  
             Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου µε την µε αριθ. 44/2017 απόφαση του απέρριψε την ανακοπή µας κρίνοντας την, εσφαλµένα ως 
εκπρόθεσµη και επικύρωσε την µε αριθ. 253/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής χωρίς να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης.  
             Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν σοβαροί και βάσιµοι λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης δεδοµένου ότι το 
∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του το ειδικό προνόµιο των ΟΤΑ, ίδιο µε αυτό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το οποίο οι προθεσµίες για 
την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου αναστέλλονται για το χρονικό διάστηµα από 1η  Ιουλίου έως 15 Σεπτεµβρίου.  
             Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των 
ενδίκων µέσων.  
             Ως εκ τούτου παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
44/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, χορηγώντας τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτής στην 
υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου, χορηγώντας της παράλληλα την εντολή να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή προσδιοριστεί ή σε κάθε µετ’  αναβολή δικάσιµο.     
 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και    ∆ηµητράτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 44/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
2. Χορηγεί  εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτής στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς 

κ. Χριστοφοράτου Νίκη , χορηγώντας της παράλληλα την εντολή να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο κατά τη συζήτηση αυτής 
όποτε αυτή προσδιοριστεί ή σε κάθε µετ’  αναβολή δικάσιµο.     

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  77 / 2017                                                                                     Α∆Α: ΨΛ0ΥΩΕ5-ΦΙΝ 

ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προισταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χροστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας 
 ∆ιάταξης «Ορισµός δικηγόρου».  θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 8005/21-03-2017 εισήγηση της 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
              
 Με την µε αριθ. 51/2015 απόφαση της η  Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του ∆ήµου µας για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε ποινική υπόθεση που σχετιζόταν µε τις εταιρείες Energa και Hellas Power µε κατηγορούµενους 
τους Αριστείδη Φλώρο κ.λ.π. (συν. 19) οι οποίοι δικάζονταν για σειρά αδικηµάτων µεταξύ άλλων και για υπεξαίρεση εις βάρος του ∆ήµου µας.  
              Για την εκπροσώπηση του ∆ήµου µας ορίστηκε ο δικηγόρος Ανδρέας Παπαρηγόπουλος. Ο κ. Παπαρηγόπουλος µε το από 10-3-2017 
ηλεκτρονικό µήνυµα του ενηµέρωσε το ∆ήµο µας ότι περατώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης, κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούµενοι και 
διατάχθηκε µεταξύ άλλων η απόδοση στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς χρηµατικού ποσού 87.840,71 ευρώ.  Ειδικότερα η ενηµέρωση του πληρεξουσίου 
δικηγόρου έχει επί λέξει ως εξής: 
Προς τον Αξιότιµο ∆ήµαρχο Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση 
και τον αξιότιµο Αντιδήµαρχο κ. ∆ιονύση Λυκούδη 
«Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 
Αξιότιµε κ. Αντιδήµαρχε, 
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Έχω την τιµή να Σας ενηµερώσω ότι την 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε (µετά από 81 συνεδριάσεις) η εκδίκαση στο Α’ Τριµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’, η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 και στην οποία 
ο ∆ήµος Σας, κατόπιν µέριµνάς Σας και απόφασής Σας παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων και εκπροσωπήθηκε δι’ εµού. 
Είµαι στην ευχάριστη θέση να Σας ανακοινώσω ότι µε την απόφαση του ανωτέρω ∆ικαστηρίου µεταξύ άλλων και συνοπτικά: 
(1) κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκηµα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας κλπ και καταδικάστηκαν στις εξής ποινές κάθειρξης οι 
κατηγορούµενοι: Αριστείδης Φλώρος (21 έτη), Αχιλλέας Φλώρος (14 έτη), Βασίλειος Μηλιώνης (10 έτη), Νικόλαος ∆εκόλης (15 έτη), Στέφανος 
Σιαφάκας (15 έτη). Σηµειώστε ότι ο Εισαγγελέας Εφετών ήδη άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου στην 
επικείµενη κατ' έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούµενους βαρύτερες ποινές.    
(2) ∆ιατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσµευµένων χρηµατικών ποσών και των δηµευθέντων µε την απόφαση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, σύµφωνα µε το αρ. 1 του Ν. 4312/2014. 
(3) ∆ιατάχθηκε  σύµφωνα µε το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση στον ∆ήµο Κεφαλονιάς του χρηµατικού ποσού των 27.669,87 
ευρώ (Energa) και το χρηµατικό ποσό των 60.170,84 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 87.840,71 ευρώ, που 
αφορούσε σε αποδοτέα δηµοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος 
ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο µόνο, βάσει του κατηγορητηρίου - παραπεµπτικού Βουλεύµατος.  
(4) Επεδίκασε για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου Σας, το αιτηθέν (µε επιφύλαξη) χρηµατικό ποσό των 44 ευρώ.   
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και της απολύτως επιτυχούς εκβάσεως της ∆ίκης, κρίνω απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των 
εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Σας και προτείνω να προβείτε στις κατωτέρω απαιτούµενες ενέργειες, τις οποίες θα   ήταν ιδιαίτερη  τιµή  να  
µου 
αναθέσει ο ∆ήµος Σας, λόγω της απαιτούµενης εξειδικευµένης νοµικής γνώσης και της σχετικής εµπειρίας µου και ήδη πολύχρονης 
ενασχόλησής µου µε την συγκεκριµένη υπόθεση:  
(1) τον χειρισµό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηµατικών ποσών (87.140,71 ευρώ) σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014, 
µε συνολική αµοιβή µου 500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων.    
(2) Περαιτέρω τον χειρισµό α) της άσκησης Αγωγής κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων και των εταιριών τους, για χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης του ∆ήµου Σας, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους σας (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 30.000 ευρώ), καθώς και για την 
περαιτέρω αποζηµίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµίας σας (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά 
έξοδα κλπ), β) την λήψη ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των ανωτέρω και βεβαίως γ) την εκπροσώπησή σας ως 
πολιτικώς ενάγοντες στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, και όλα τα ανωτέρω, µε την 
ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή, πλέον τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων.      
Σηµειώστε ότι ήδη έχω λάβει σχετικές εντολές εκπροσώπησης από περισσότερους από 60 ∆ήµους, από όλη την Ελλάδα.   
Είµαι στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 
Σας ευχαριστώ θερµά και πάλι για την συνεργασία. 
Με εκτίµηση 
 
Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος 
∆ικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω» 
  
             Επισηµαίνεται ότι η προηγούµενη και µακρά εµπειρία του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου στο σύνολο της υπόθεσης τον καθιστά 
ως τον πλέον κατάλληλο για το χειρισµό αυτής σε συνέχεια και της µε αριθ. 51/2015 απόφασης σας, δεδοµένου µάλιστα ότι ο ανωτέρω δικηγόρος 
εκπροσωπεί περισσότερους από 60 ∆ήµους από όλη την Ελλάδα στην εν λόγω υπόθεση. 
              Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των 
ενδίκων µέσων.  
             Ως εκ τούτου προτείνεται να ανατεθεί στον ανωτέρω δικηγόρο:  
             1. Ο χειρισµός της διαδικασίας απόδοσης του χρηµατικού ποσού των 87.840,71 ευρώ σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014 µε αµοιβή 500,00 
ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων. 
            2. Η άσκηση-κατάθεση αγωγής κατά των κατηγορούµενων και των εταιριών τους για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του 
∆ήµου µας  λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 30.000 ευρώ) καθώς και για την περαιτέρω 
αποζηµίωση, αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµιάς του ∆ήµου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λ.π.). Η 
παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
            3. Η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λ.π. κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων και η παράσταση κατά 
τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
            4. Η εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως πολιτικώς ενάγων στην κατ’ έφεση ποινική δίκη ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Αθηνών. 
             Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας.                 
 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή –Γκισγκίνης Νικόλαος και     
∆ηµητράτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                      ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

  Α)  Σε συνέχεια και της µε αριθ. 51/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω  κ. Ανδρέα  



 

258 

Κ. Παπαρρηγόπουλο ως τον πλέον κατάλληλο για το χειρισµό της υπόθεσης που σχετίζεται  µε τις εταιρείες Energa και Hellas Power µε 
κατηγορούµενους τους Αριστείδη Φλώρο κ.λ.π. (συν. 19) δεδοµένου µάλιστα ότι ο ανωτέρω δικηγόρος εκπροσωπεί περισσότερους από 60 
∆ήµους από όλη την Ελλάδα αναλυτικά τα παρακάτω :  
     1. Τον  χειρισµό της διαδικασίας απόδοσης του χρηµατικού ποσού των 87.840,71 ευρώ σύµφωνα µε το Ν. 4312/2014. 
    2. Την  άσκηση-κατάθεση αγωγής κατά των κατηγορούµενων και των εταιριών τους για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του 
∆ήµου µας  λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του (ενδεικτικά για χρηµατικό ποσό 30.000 ευρώ) καθώς και για την περαιτέρω 
αποζηµίωση, αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζηµιάς του ∆ήµου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λ.π.). Η 
παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί καθώς και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
    3. Την  κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λ.π. κατά των ανωτέρω κατηγορουµένων και η παράσταση κατά 
τη συζήτηση αυτής όποτε οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
   4. Την  εκπροσώπηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως πολιτικώς ενάγων στην κατ’ έφεση ποινική δίκη ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Αθηνών  προκειµένου να  προασπιστούν  τα συµφερόντα του ∆ήµου µας.    
   Β) Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου για τον  χειρισµό της διαδικασίας απόδοσης του χρηµατικού ποσού των 87.840,71 ευρώ σύµφωνα µε 
το Ν. 4312/2014  του ποσού των  500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και τυχόν απαιτηθησοµένων εξόδων  θα καθοριστούν  µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  . 
   Γ) Για τις υπόλοιπες ενέργειες η αµοιβή  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  78 / 2017                                                                              Α∆Α: Ψ0∆ΩΩΕ5-ΥΞΓ 

ΘΕΜΑ :  « Ορισµός δικηγόρου και  έγκριση άσκησης προσφυγής». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της 
 Νοµικής  Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 4ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης  
«Ορισµός δικηγόρου και έγκριση άσκησης προσφυγής».  θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 
9582 /4-04-2017 εισήγηση της η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:   

 

               Στις 24-8-2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς η µε αριθ. πρωτ. 9256/18-8-2015 έκθεση ελέγχου του Τοπικού Υποκαταστήµατος 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου, µε την οποία οι αρµόδιοι εισηγητές-υπάλληλοι εσόδων εισηγούνταν την εισαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
εργαζοµένων, όπως αυτοί αναφέρονταν στους συνηµµένους πίνακες, οι οποίοι κατά τους υπαλλήλους του ΙΚΑ που διενήργησαν τον τυπικό 
έλεγχο έκριναν ότι εργάστηκαν σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Συµβάσεις Ανάθεσης Εργασιών κατά τα έτη 2011, 
2012, 2013 και 2014 χωρίς, σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου, ο εργοδότης ∆ήµος να έχει καταβάλλει  ασφαλιστικές εισφορές αν και, όπως 
υποστηρίζουν, όφειλε. Παράλληλα και σε συνέχεια της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου συγκοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο τρεις Πράξεις Επιβολής 
Προστίµου Ακαταχώριστων Εργαζοµένων συνολικού ποσού 74.500 ευρώ, τέσσερεις Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών 
(Π.Ε.Ε.) συνολικού ποσού 97.210,08 ευρώ καθώς και τέσσερεις Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) συνολικού ποσού 324.161,1 ευρώ.  
              Κατά των παραπάνω πράξεων ο ∆ήµος µας, κατόπιν της µε αριθ. 314/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, άσκησε 
εµπρόθεσµα Ένσταση-Ενδικοφανή Προσφυγή ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου. 
              Λόγω δε της δυσκολίας και της σοβαρότητας της υπόθεσης καθώς και της εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται  ο 
χειρισµός της νε λόγω υπόθεσης ανατέθηκε στη ∆ικηγορική Εταιρία «Κατσίκης-Καλαµατιανού & Συνεργάτες». Πλην όµως η Τοπική ∆ιοικητική 
Επιτροπή του ΙΚΑ δεν συνεδρίασε εντός του, προβλεπόµενου από τα άρθρα  25 παρ. 2 και 63 παρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 
χρονικού διαστήµατος των τριών µηνών µε αποτέλεσµα να τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψη αυτής.  
              Για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας η ως άνω εταιρία, ενόψει του κινδύνου απώλειας δικαστικών προθεσµιών, 
κατέθεσε την από 18-02-2016 (αρ. ΠΡ125/2016) προσφυγή της µε την οποία στρέφεται κατά της σιωπηρής απόρριψης της Τοπικής ∆ιοικητικής 
Επιτροπής. 
              Η ως άνω προσφυγή σύµφωνα µε την µε αριθ. ΚΛ644/2017 κλήση του αρµοδίου ∆ικαστηρίου, πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα Αργοστολίου) κατά τη δικάσιµο της 15ης Ιουνίου 2017. 
              Επισηµαίνεται ότι ήδη έχει συνεδριάσει η Τοπική Επιτροπή του ΙΚΑ, η οποία όµως µε την µε αριθ. 173/2016 απόφαση της ανέβαλε την 
έκδοση απόφασης προκειµένου να γίνει περαιτέρω έλεγχος από το ΙΚΑ για τις επίδικες συµβάσεις.  
              Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή: 
            α) Να εγκρίνει την ασκηθείσα από 18-2-2016 (αρ. ΠΡ125/2016) προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου για 
την ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης από την Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή της εµπροθέσµως ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και 
κάθε άλλης συναφούς συµπροσβαλλόµενης πράξης προγενέστερης ή µεταγενέστερης της σιωπηρώς απορριφθείσας αποφάσεως, καθώς και όλες 
τις ενέργειες που έχουν γίνει από το δικηγόρο κ. Ευάγγελο Κατσίκη, εταίρο της δικηγορικής εταιρίας «Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες». 
             β) Να εξουσιοδοτήσει την παραπάνω δικηγορική εταιρία να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 
Αργοστολίου) κατά τη δικάσιµο της 15-6-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη συζήτηση της παραπάνω προσφυγής.  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και     ∆ηµητράτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

            α) Εγκρίνει την ασκηθείσα από 18-2-2016 (αρ. ΠΡ125/2016) προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αργοστολίου για την 
ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης από την Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή της εµπροθέσµως ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και 
κάθε άλλης συναφούς συµπροσβαλλόµενης πράξης προγενέστερης ή µεταγενέστερης της σιωπηρώς απορριφθείσας αποφάσεως, καθώς και 



 

259 

όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από το δικηγόρο κ. Ευάγγελο Κατσίκη, εταίρο της δικηγορικής εταιρίας «Κατσίκης-Καλαµατιανού και 
Συνεργάτες». 
          β) Εξουσιοδοτεί  την παραπάνω δικηγορική εταιρία να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 
Αργοστολίου) κατά τη δικάσιµο της 15-6-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη συζήτηση της παραπάνω προσφυγής.  
 
        γ) Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   79/ 2017                                                                                        Α∆Α: ΩΦ3ΤΩΕ5-7ΝΡ            

ΘΕΜΑ :  « Έγκριση της 116/2017 απόφασης ∆ηµάρχου (Ορισµός ∆ικηγόρου)». 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο  
του ∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας 
 ∆ιάταξης «Έγκριση της 116/2017 απόφασης ∆ηµάρχου  (Ορισµός δικηγόρου )».  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  
116/31-03-2017 µε αρίθ πρωτ.9248/31-03-2017 απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία αποφασίζει τα αναλυτικά παρακάτω:   

Α)Τον ορισµό της ∆ικηγόρου Κεφαλληνίας  Ιωάννας Μαρκέτου (ΑΜ 92) στην οποία χορηγούµε την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραστεί 

κατά την δικάσιµο της 03.04.2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της από 
31.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2016 αγωγής της εδρεύουσας στην Κρανιά Αργοστολίου εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης και 
Σια Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093083430 ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου) τελούσης σε εκκαθάριση νοµίµως εκπροσωπούµενης υπό των εκκαθαριστών αυτής.  
Β)Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 3852/2010. 
  
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή δεν  έπρεπε να φθάσει στα δικαστήρια αλλά ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  έπρεπε να έχει 
βρεί  λύση γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια και  είναι άδικο για  τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  αναφέρει ότι το ακίνητο αυτό χρησιµοποιείται  από το 2003 από τον ∆ήµο και έπρεπε να  έχει τακτοποιηθεί η υπόθεση 
αυτή  και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Παπαναστασάτος Γεράσιµος- Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και     ∆ηµητράτος Γεράσιµος µε την 
επιφύλαξη που εξέφρασε παραπάνω. 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 116/2017 απόφαση ∆ηµάρχου 
Την 9217/31-03-017 γνωµοδότηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει  στο σύνολό της την 116/2017 απόφαση ∆ηµάρχου. 
2. Τον ορισµό της ∆ικηγόρου Κεφαλληνίας  Ιωάννας Μαρκέτου (ΑΜ 92) στην οποία χορηγούµε την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραστεί 
κατά την δικάσιµο της 03.04.2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της 
από 31.03.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 23/2016 αγωγής της εδρεύουσας στην Κρανιά Αργοστολίου εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ∆εστούνης 
και Σια Ε.Ε.» (ΑΦΜ 093083430 ∆.Ο.Υ. Αργοστολίου) τελούσης σε εκκαθάριση νοµίµως εκπροσωπούµενης υπό των εκκαθαριστών αυτής. 
  3. Η αµοιβή της  παραπάνω δικηγόρου  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

                                                                                                              Α∆Α: ΩΨΓΑΩΕ5-ΡΟ3 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 12 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  7 η  Απριλίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  80 / 2017  
ΘΕΜΑ :  «Μη άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθ. 63/2017 απόφασης Εφετείου Πατρών» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 7η  Απριλίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή       και ώρα  
12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  9496/3 -04-2017 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: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                              Ανουσάκης Νικόλαος 
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                  Κωνσταντάκης Άγγελος            
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος (ΑΠΩΝ  στις 72- 80-81-82 /2017 αποφάσεις) Παπαδάτος Νικόλαος 
4. ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                   Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                               
5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος(Αναπληρ. Μέλος – ΠΑΡΩΝ στις  72-80-81 & 82/2017 αποφάσεις)   
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της  
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου   η οποία εισηγούµενη το 6ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Μη άσκηση του 
ένδικου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθ. 63/2017 απόφασης Εφετείου Πατρών»θέτει υπόψη της Επιτροπής  
την  µε αρίθ πρωτ.9707/4-04 -2017 εισήγηση της  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

Την 27.03.2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 63/2017 απόφαση του Εφετείου Πατρών επί της από 29.05.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
41/2013 έφεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της Ευφηµίας ∆ιονυσάτου, υπαλλήλου Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου του ∆ήµου µας και 
κατά της µε αριθµό 34/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η έφεση του ∆ήµου µας και κατέστη τελεσίδικη η µε αριθµό 34/2013 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να καταβάλει στην αντίδικο το χρηµατικό ποσό των 35.363,88 
ευρώ µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από τότε που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό ενώ είχε κηρύξει αυτή προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 
15.000 ευρώ. 

Επειδή µε το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 καταργήθηκε η το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο 
«Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανο-µένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την 
άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει 
κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου» και κατά της µε αριθµό 63/2017 απόφασης του Εφετείου Πατρών δεν υφίστανται νοµικοί λόγοι για την 
άσκηση αναίρεσης. 

Επειδή η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 (ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων και την 
παραίτηση από αυτά, παρακαλείσθε όπως αποφασίσετε περί της µη άσκησης αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της µε αριθµό 63/2017 
απόφασης του Εφετείου Πατρών. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει    ψηφίζουν:  Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή      ∆ηµητράτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης 
Νικόλαος.    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 9707/4-04-017 εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την  µη άσκηση αναίρεσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της µε αριθµό 63/2017 απόφασης του Εφετείου Πατρών             
 σύµφωνα  µε το άρθρο 54 του Ν 4447/2016  µε το οποίο καταργήθηκε  το σχετικό εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   81 / 2017                                                                                      Α∆Α: 7Φ13ΩΕ5-ΛΡ9 
ΘΕΜΑ :  «Άσκηση Έφεσης κατά της µε αρίθ. 154/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και ορισµός δικηγόρου.» 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη 
 της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου εισηγούµενη το 7 ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Άσκηση  
Έφεσης κατά της µε αρίθ. 154/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και ορισµός δικηγόρου.» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ πρωτ.9704/4-04-2017 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Την 27.03.2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 154/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία εκδόθηκε επί της από 
07.07.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 44/2015 αγωγής της Ευφηµίας ∆ιονυσάτου υπαλλήλου Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατά του ∆ήµου 
µας.  Με την ως άνω απόφαση έγινε δεκτή εν µέρει η αγωγή της αντιδίκου και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος µας να καταβάλλει στην αντίδικο για  
µισθούς υπερηµερίας από 11.07.2013 µέχρι και 28.02.2014 το χρηµατικό ποσό των 7.981,12 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας (επί των 
καθαρών αποδοχών) από την επόµενη της επίδοσης της αγωγής της.  
 Επειδή κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει έφεση και καθώς συντρέχουν νοµικοί και ουσιαστικοί λόγοι για 
την άσκηση αυτής. 
 Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) για την λήψη απόφασης 
 σχετικά µε την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων και τον ορισµό δικηγόρου, παρακαλείσθε  
όπως αποφασίσετε : α) την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 154/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
 και β) για τον ορισµό της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας. Νίκης Χριστοφοράτου για  
την άσκηση της έφεσης και την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί και σε περίπτωση κωλύµατός της τον 
 ορισµό της δικηγόρου Κεφαλληνίας κας. Ιωάννας Μαρκέτου. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος προτείνει να µην ασκηθεί έφεση και να καταβληθούν τα χρήµατα στην εργαζόµενη.   
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση ως έχει    ψηφίζουν:   Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 9704/4-04-017 εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
 
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
α) Την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 154/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
 β) Ορίζει την επί παγία  αντιµισθία  δικηγόρο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου για  
την άσκηση της έφεσης και την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί και 
γ) σε περίπτωση κωλύµατός της κ. Νίκης Χριστοφοράτου ορίζει την  δικηγόρο  Κεφαλληνίας κ. Ιωάννα 
 Μαρκέτου η αµοιβή της οποίας ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   82   / 2017                                                                                              Α∆Α: 7ΣΕ5ΩΕ5-81Χ 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 

 

λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ο οποίος  

εισηγούµενος   το 14o θέµα ηµερήσιας διάταξης : Κατάρτιση των όρων  διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και 
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  το  από  6-04-2017 σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: 11/04/2017  
ΝΟΜΟΣ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   Αριθµός ∆ιακήρυξης : 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ.Πρωτ.:  :                          
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ: Παγώνης ∆ιονύσιος 
Τηλ: 26713-60155  
Fax: 26710-22572  
e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 

 
Κωδικοί CΡV:CPV: 63514000-5(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ) & 79992000-4(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ) 
  
∆ιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 
«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας 
προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 € ήτοι σύνολο 
209.466,33€ µε το Φ.Π.Α. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Του Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων 

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  

6. Του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

9. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/2012)  άρθρο 6 παρ. 14) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» 

10. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

12. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

13. Της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010/ΦΕΚ 1291/11-8-2010/Β’/Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 
(Αύξηση χρηµατικών ορίων). 

14. Του Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

15. Του Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
16. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
17   .Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   οικονοµικού     έτους 2017 µε το 
ποσό   
          των 210.000,00 ευρώ στον ΚΑ 70.6162.24   µε τίτλο « Εργασίες Λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης 
και   
          ∆ρογκαράτης» 

18.Την υπ’ αρίθµ. 111/2017 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  
σκοπιµότητα εκτέλεσης και η υπ΄αριθ. 01/2017  µελέτη  του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής 
Ανάπτυξης και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
19. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, για την εκτέλεση της εργασίας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) «17REQ006001286  2017-03-30».   
20. Την αριθ. 00/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, καθορίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, και διατέθηκαν οι απαιτούµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 
οικονοµικό έτος 2017 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως 
έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)  
«17REQ000000000 2017-04-00» . 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 

«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, 

∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας προσαύξησης 12% ,ποσού 

18.099,05€) 168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 €, ήτοι σύνολο 209.466,33€ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 

άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
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Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των οµάδων και  για το σύνολο  των 

υπηρεσιών κάθε οµάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε 

οµάδας. 
 
 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
β) Η  υπ΄αριθ. 01/2017  µελέτη  του Αυτοτελούς 
Τµήµατος  Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

 
 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό της ως άνω προµήθειας είναι ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ που έχει τα εξής 

στοιχεία: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Α.Φ.Μ.: 997627133 

      ∆.Ο.Υ.: AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26713-60156   

Αρµόδιος Υπάλληλος:Παγώνης ∆ιονύσιος  

   e-mail: prom@kefallonia.gov.gr 
 

1.2 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισµού     

Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος  
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Συστήµατος ύστερα από κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων ηµερών (ελάχιστη προθεσµία 22 

ηµέρες από  την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121  περιπ. α) Παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016)      
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥ
ΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    
  ΚΗΜ∆ΗΣ    
      

∆ιαδικτυακή πύλη 20/04/2017 20/04/2017  05/05/2017 11/05/2017 

www.promitheus.gov.gr      

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    
    Ώρα 10:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 

 
Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Αντικείµενο της Υπηρεσίας είναι η «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου 
Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού προϋπολογισµού 
(συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 € 
ήτοι σύνολο 209.466,33€ µε το Φ.Π.Α. 

Οι ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού έχουν διαµορφωθεί  σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία του    
∆ήµου και µε βάση τους προηγούµενους διαγωνισµούς που διενεργήθηκαν τα προηγούµενα έτη.  
Αναλυτικότερα η υπηρεσία χωρίζεται στις κάτωθι αναφερόµενες δύο(2) οµάδες και οι ζητούµενες υπηρεσίες είναι: 

 ΟΜΑ∆Α Α 

Α.    ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ  

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: (α) τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών λειτουργίας 
ξενάγησης και υποδοχής , (β) τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισµού και των υπηρεσιών ευπρεπισµού  , 
(γ) λειτουργικές δαπάνες και (δ) δαπάνες για διοικητική υποστήριξη. 

 

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ – ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

80.457,09  

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, 
υλικά ευπρεπισµού, κ.α)  

4.000,00  

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

 
4.000,00 

4 ∆ιοικητική υποστήριξη ( λογιστικές 
υπηρεσίες.)  

1.000,00 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 12% 10.734,85 

Συνολική δαπάνη υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ 100.191,94 

ΦΠΑ 24 % 24.046,07 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 124.238,01 

  

OMA∆A B 

Β.   ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ    ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ  
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Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: (α) τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
λειτουργίας ξενάγησης και υποδοχής, (β) τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισµού και των υπηρεσιών 
ευπρεπισµού , (γ) λειτουργικές δαπάνες και (δ) δαπάνες για διοικητική υποστήριξη 

 
 
 
 
Η ενδεικτική κατανοµή των προϋπολογιζόµενων δαπανών γίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ - 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

55.368,32 

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, 

υλικά ευπρεπισµού, κ.α)  

2.500,00 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

3.000,00 

4 ∆ιοικητική υποστήριξη ( λογιστικές 
υπηρεσίες κ.λ.π.)  

500,00 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 12% 7.364,20 

Συνολική δαπάνη υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ 68.732,52 

ΦΠΑ 24 % 16.495,80 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 85.228,32 

 
 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούνται να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

  
  
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των οµάδων και  για το σύνολο  των 

υπηρεσιών κάθε οµάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε 

οµάδας. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 υποψήφιοι ή 

προσφέροντες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  και σε περίπτωση ενώσεων τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 
 
4.1 Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας   Πληροφοριακών 

Συστηµάτων εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το Τµήµα  
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 
 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  
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Ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από  το   Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 
 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική.- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο 

Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες 

συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή 
 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ή ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη 

του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λ αµβάνει σύνδεσµο 

ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
 
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 

 
1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της 

προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία  επισυναπτόµενων αρχείων, στο  σύστηµα 

 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

 
∆ιευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την 

επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. 

 Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3, 

του Ν4250/14. Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν  θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 

προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή  δικαιολογητικών της  οικονοµικής προσφοράς  στον (υπο)φάκελο 

“∆ικαιολογητικά συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν
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θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού 

συµµετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται από τον 

Υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά περίπτωση, 

εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά προσκοµίζονται στο 

Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, 

διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους 

έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής –  τεχνικής προσφοράς» και   «Επιµέρους  έντυπα  οικονοµικής  

προσφοράς»,  αντίστοιχα.  Ειδικότερα,  οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα λοιπά 

δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται να 

προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν  προσκοµισθούν σύµφωνα 

µε τα  ανωτέρω  εντός της προαναφερόµενης  προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων η µερών,η  ηλεκτρονική 

προσφορά του  υποψήφιου δεν  αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. 

  Τα  κατά  περίπτωση  προσκοµιζόµενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 
  ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
β) Επωνυµία : ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ . 
 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός τηςδιακήρυξης.  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός 

τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ____/____/00-04-2017(αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση 

έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της διακήρυξης) 

 Για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 

ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σάµης» 

� Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:    
    

� Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):    

 
• επωνυµία, 

 
• διεύθυνση, 

 
• αριθµός τηλεφώνου, 
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• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
 

• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 
 
 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 
 
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, 

δεν είναι αποδεκτή. 
 
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις  οποίες  δεν  έχει   πραγµατοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής προσφοράς  στο  σύστηµα)  δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.   
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε  

αντίθετη  περίπτωση,  θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι.  Από το σύστηµα  παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της  
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά  

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόµενους  προµηθευτές συµπληρωµατικές

πληροφορίες-διευκρινίσεις   ,σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 

συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή 

ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. 
 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την  ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται

ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συ µµετοχής,
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και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την

ανάθεση   ∆ηµοσίων   Συµβάσεων.   Συγκεκριµένα,   στον   προαναφερόµενο (υπο)φάκελο

περιλαµβάνονται:        

5.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής       

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος,

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής  δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το

ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11  της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτο και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και σύµφωνα µε την παράγραφο β) του άρθρου 93 του Νόµου 4412/2016 και επί

ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :        
1. Εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ για το σύνολο και  των δύο οµάδων που  θα υποβάλει προσφορά ο 

ενδιαφερόµενος . 

 
 
Τα απαιτούµενα στοιχεία της εγγυητικής συµµετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης. 

 
2.  Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, 
παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

 
Α)α) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών, 
των όρων της παρούσας διακήρυξης, της 01/2017 µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων 
νόµων, τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και επίσης ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) 
ηµέρες.  
β) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την περιβαλλοντική , 

κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νοµοθεσία που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης το Εθνικό ∆ίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις, ή ∆ιεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου όπως 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 
Β) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 

αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016): 
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 
 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 

25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 
 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
Γ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 

αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 
∆) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα



 

272 

δηλώνει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 4 περίπτωση β του 

Ν.4412/2016 δηλαδή: ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
Ε) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι:  
α) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  
β) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  
γ) δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά 

το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 

επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο 

για το χρονικό αυτό διάστηµα.  
δ) δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά µόνο 

νοµικά πρόσωπα).  
ε) ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).  
στ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη 

προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του ίδιου νόµου. 

 
ΣΤ) Να δηλώνεται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ορίζοντας ρητά 

την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµα τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι 

εγγεγραµµένοι στο επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα κατά περίπτωση ( δεν αφορά 

συνεταιρισµούς) ΄ Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων 

αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το 

ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα . 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 

συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Ειδικότερα, ως προς το σηµείο β) της Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ε,  
- σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά το ίδιο το πρόσωπο  
- σε περίπτωση νοµικού προσώπου τη δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή 

εξουσιοδοτηµένος προς τούτο α. για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό πρόσωπο και β. για τον εαυτό του 

ατοµικά  
- σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι διαφορετικό 

πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας, η ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.  
- σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.  
3) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
4) Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος 

φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον 

ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του 

στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:  
i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  
ii.  την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 

ονοµαστικά,  
iii.  το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην εκτέλεση του έργου, 

iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της  
ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας, ν. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 

 
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο 

έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii.  ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, κοινοπραξία,  
viii.  ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 

παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου 

από την αρµόδια φορολογική αρχή,  
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 

τήρηση των όρων της σύµβασης.  
6) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου  
7) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  
8) Πιστοποιητικό εγγραφής του οικονοµικού φορέα στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής του.  
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8) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα 

αρχή, εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα 

στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, που θα τα απαριθµεί, θα τα αντιστοιχίζει και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα.  
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε 

ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, 

πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς , η οποία 

και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα 

του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . ∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις 

υπεύθυνες δηλώσεις:  
i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 

ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii.  Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία 

(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  
iii.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  
iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, 

ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, 

τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία. 

5.2. Τεχνική προσφορά 
 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
 
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του παραρτήµατος Α. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

προσφέροντα.  
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά».  
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Β. 

Υπηρεσίες  µε ποσοστό έκπτωσης  
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από 
την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη προσφερόµενη υπηρεσία.  
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ 
– ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ =90.111,94€ (χωρίς ΦΠΑ & συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας 
προσαύξησης 12%)   
Παράδειγµα :  

Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 5 % για 

την προσφερόµενη υπηρεσία: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ – 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος 

θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 90.111,94 - (90.111,94 x 0,05) = 90.111,94 – 4.505,60= 85.606,34€. 

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το παράδειγµα γίνεται για να αποτυπωθεί έµµεσα το 

ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιµή πώλησης. 

Είδη µε χαµηλότερη τιµή :  
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την συνολική τιµή που προσφέρουν για κάθε οµάδα. 

Παράδειγµα :  
Ο συµµετέχων θα προσφέρει συγκεκριµένες τιµές µονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε υπηρεσία (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη διακήρυξη) για τις συγκεκριµένες Οµάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 

προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς την τιµή που προκύπτει ως άθροισµα (προ 

Φ.Π.Α) των επιµέρους τιµών προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε οµάδας. 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιµές µονάδος, έχουν 

αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόµενα 

από το σύστηµα καθώς και το επισυναπτόµενο έντυπο οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, σε µορφή pdf, στο 

οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόµενης έκπτωσης ή η τιµή µονάδος για κάθε υπηρεσία της 
κάθε οµάδας για την οποία συµµετέχει. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόµενου 
από το σύστηµα αρχείου της οικονοµικής προσφοράς και του συµπληρωµένου από τον προµηθευτή εντύπου 
οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου, υπερισχύει το παραγόµενο από το σύστηµα.  
(Η προσφορά στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται µε την προσφορά στο έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ) 
Τιµές:  
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Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και το ανωτέρω ποσοστό 

έκπτωσης ∆ΕΝ µπορεί να είναι αρνητικό. (Άρθρο 26 παρ.4 περιπτ. β΄ Ν.4412/2016)  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Απαγορεύονται οι 

εναλλακτικές προσφορές. 

Επισηµαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα . 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 

εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος µικρότερο του προαναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

Περιπτώσεις  προσφορών που  παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους απαράβατους  όρους  της ∆ιακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

 Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούντα από αρµόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την 

σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από 

το αρµόδιο όργανο . 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά µε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 

από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή, (πρωτότυπη) εντός τριών (3) 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Η εγγύηση συµµετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενο είναι δύο τοις εκατό 

(2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ για το σύνολο των οµάδων  που πρέπει να 

υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόµενος . 

Αναλυτικότερα οι απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το σύνολο των οµάδων  καθορίζεται 

ως εξής: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισµός χωρίς 

ΦΠΑ 24% 

Ποσοστό Εγγυητικής 

επιστολής Συµµετοχής€(2%) 

1 ∆απάνες Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης 

και ∆απάνες Σπηλαίου ∆ρογκαράτης    

∆ΗΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

168.924,46 3.378,49 

  
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Στην παρούσα υπηρεσία ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς ορίζεται σε 90 ηµέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ηµέρες . 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
Οι εγγυήσεις  περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο 

του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, (120 ηµέρες ) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 

να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 



 

278 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

            
ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα 

διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισµού 

(Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ∆ήµο 

Κεφαλλονιάς , δηλ. στις 17/05/2017.και ώρα 10:00 π.µ. από τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

3.Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 

οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 

διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης 

(β) της παρ. 2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 

διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία 

που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο 

περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, 

που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
 
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα 

τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά και τα συµπληρωµένα πρότυπα οικονοµικών 

προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους 
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συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει αρχικά τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη 

«Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 
 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, 

σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους - 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 
 
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, 

ηλεκτρονικά - µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς 

φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

χρήστες - οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις εντός των 

προθεσµιών που τους ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων 

παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή 

µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρµόδιο όργανο(Οικονοµική Επιτροπή 

∆ήµου Κεφαλλονιάς) για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. 
 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η αρµόδια Επιτροπή ενστάσεων εισηγείται / γνωµοδοτεί µε 

ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 

προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και 

έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι 

αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», 

αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
 
θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω 

στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό 

ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 

µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, κατά 

την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 

κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της 
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αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόµενης απόφασης. 
 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την 

Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ο πάροχος. 

β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 

73 του Νόµου 4412/2016) : 
 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης 

 
 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης 

 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 

 
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή απαράβατους όρους απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας . 
 
 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή και εµφανίζει τιµές σε 

οποιαδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς . 
    

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής 

του διαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά . 
 
 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας 

 
 ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη . 

 
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 
ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 
 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν 
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προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής ενστάσεων. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή. 
 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την 

υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Τα αποτελέσµατα του κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 

υποψηφίων θα κοινοποιούνται στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού 
 
2. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν 

να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: 
 
 Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 
    

 Εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό 
    

 Εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών µε το υπό ανάθεση έργο 
 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή. 
 
4. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού α) 

όταν δεν χρειάζεται πλέον υπηρεσία λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 

δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί αυτή ή β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
 
5. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότηση τους 

προς την Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να προτείνει: 
 
>Κατακύρωση της υπηρεσίας για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής 
 
>Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων κ αι των 

τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση. 
 
>Κλήρωση για ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές για την επιλογή προµηθευτή. 
 
Στην περίπτωση που το προαναφερόµενο όργανο γνωµοδοτεί για 
 
>Ματαίωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για ολόκληρη ποσότητα ή µέρος 

αυτής 
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>Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
 
>Τελική µαταίωση της υπηρεσίας, τότε την σχετική απόφαση λαµβάνει η Ο.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,  
εντός προθεσµίας  δέκα (10) η µερών από τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε  µορφή  αρχείου.  Pdf και  σε 

Φάκελο µε τίτλο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται  στο παρόν άρθρο κατά  περίπτωση.  Τα  δικαιολογητικά  
προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  
Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αυτά είναι :    
 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε 

περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να 

επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε 

αυτούς προσωπικό.  
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής: 
Φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν 

σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους 

τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών.  
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται 

µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 
 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 

του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: 
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• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 

• Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό. 
 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό. 
 

• Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν 

αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Για τον έλεγχο των 

ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα θεωρηµένη, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου 

υπάγεται ο κάθε απασχολούµενος. 

 
• Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και 

Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν 

συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 

σε σφραγισµένο φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 
«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΤΑΧ.∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗ : ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΚ 28100 

 
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 

 
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).  

Αν δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις σε αυτά  που 
 
υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει   ή να τα 
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συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.   

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και  
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 

ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η 

κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός 
 
δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  η κατακύρωση  γίνεται  στον 

επόµενο  µειοδότη και ούτω  καθ  εξής  Αν κανένας  από τους προµηθευτές   δεν  υποβάλλει, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα  
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 
Η παραπάνω διαδικασία  ολοκληρώνεται  µε  τη  σύνταξη   πρακτικού  από την  Επιτροπή 

 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση 

της σύµβασης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενηµερωµένα σε παραπάνω δικαιολογητικά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

της σύµβασης. Ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που µε το ΤΕΥ∆ δεσµεύθηκε 
να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ∆ήµος προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
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Στην παρούσα διακήρυξη λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόµενα αλλά και την φύση της 

υπηρεσίας εγγυητική καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από των ανάδοχο για το σύνολο και των δύο οµάδων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24% 
    

ΟΜΑ∆
Α 1 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
124.238,01 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

ΟΜΑ∆Α 
2 

 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

85.228,32 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 

από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε 

αποδεκτή από το ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

εξής: 
 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
 

- Τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
 

- Τις προς εκτέλεση υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 
 

- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των προς εκτέλεση υπηρεσιών. 
 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
 

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 

- Τον τρόπο παραλαβής. 
 

- Τον τρόπο πληρωµής. 
 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου από το ∆ήµαρχο και για λογαριασµό του αναδόχου 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο. Το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η 

σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α)Έχει εκτελεσθεί ολόκληρη η υπηρεσία 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά η υπηρεσία που εκτελέσθηκε. 
 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 

• Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν τις προς εκτέλεση υπηρεσίες-, ανάλογα µε 

τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα σηµεία που θα τους 

υποδείξουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Ο ∆ήµος  δεν υποχρεούνται να απορροφήσει το σύνολο των υπηρεσιών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό καθώς και να ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης αν κριθεί απαραίτητο από τις 

υφιστάµενες ανάγκες. 

Παραλαβή των υπηρεσιών 
 
Αναλυτικά:  
-Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες θα παραδίδονται, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του φορέα υλοποίησης.   
-Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά, στις εγκαταστάσεις του φορέα και στο χώρο που θα υποδειχθεί 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου µετά από εντολή από την 

Υπηρεσία του φορέα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις υπηρεσίες του κάθε είδους µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 

ορίζεται στη σύµβαση. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παραδώσει τις  
υπηρεσίες, µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση, σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 203 του 

Ν.4412/2016.  
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών, ο µειοδότης υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του φορέα. 

 
• Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες 

των ειδών της υπηρεσίας, που ζητήθηκαν εντός εύλογου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  

1. Ο ∆ήµος  διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανεκτελέσει, ύστερα από αίτηση 

του ∆ήµου, κάθε ποσότητα της υπηρεσίας, που εκτέλεσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό  που πρέπει να 

επανεκτελεσθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης υπηρεσίας.  
Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο και εκτέλεσης για  τον ∆ήµο των νέων, σε αντικατάσταση των 

ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  
3. Εφόσον από τη παροχή προβληµατικής εργασίας, επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 

µηχανήµατα του δήµου, ο ανάδοχος υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 

προξένησε από την ακατάλληλη υπηρεσία. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του 

επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν 

ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
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4. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την παροχή ακατάλληλης υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος, µε 

όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ Υπηρεσιών – ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η παραλαβή των υπό εκτέλση υπηρεσιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου . 
 
. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στη σύµβαση. 
 

Η συµβατική αξία των υπηρεσιών θα πληρώνεται τµηµατικά στον ανάδοχο, µε την έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην υπηρεσία των υπηρεσιών, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η καταβολή θα γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων. 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του διαγωνισµού, τα 

έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για 

την παράδοση των υπηρεσιώνστον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016: 

Αναλυτικότερα : 
 

• για τις υπό εκτέλεση υπηρεσίες το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) . 
    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιµές της µελέτης 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 ο 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έως 15/11/2017. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

1. Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας και η αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ΄ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Κεφαλληνίας 

σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. Για κάθε πράξη του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συµφερόντων του, έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο δικαίωµα έχει 

ο ανάδοχος, όταν ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός, δεν αποφαίνεται µε 

πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο ∆ήµο ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόµενης πράξης. 
 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   
 
ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της 

αρµοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστηµα 

της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι 

σύµφωνες µε τη την υπ΄αριθ 1/2017 µελέτη του αυτοτελούς τµήµατος τουριστικής ανάπτυξης. 

2. Ο ∆ήµος ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσουν όταν 

διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου. 

3. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί  εξ΄ολοκλήρου την οικονοµική διαχείριση και εποπτεία των δύο 

σπηλαίων  µε τον ορισµό και διάθεση του αντίστοιχου προσωπικού του ∆ήµου κεφαλλονιάς και τον 

ορισµό των αντίστοιχων υπευθύνων για την λειτουργία τους και από τους  οποίους ο ανάδοχος  πρέπει 

να τηρεί τις υποδείξεις τους για την οµαλή και προσήκουσα παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών  

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 

δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου Κεφαλονιάς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς : 

www.kefallonia.gv.gr.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», https://diavgeia.gov.gr 

να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος και να δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 

συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και µια φορά στις προβλεπόµενες από την 

νοµοθεσία εφηµερίδες 
 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

6. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και 

του Ν. 3463/2006. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης 
και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  

Αριθµός ∆ιακήρυξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς:…………… 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης 
και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»  

Αριθµός ∆ιακήρυξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς:…………… 
 

ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 

 

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ - ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, 
υλικά ευπρεπισµού, κ.α)  

 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

 

4 ∆ιοικητική υποστήριξη ( λογιστικές 
υπηρεσίες.)  

 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 12%  

Συνολική δαπάνη υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24 %  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 
 
 
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
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ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
 

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ - 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, 

υλικά ευπρεπισµού, κ.α)  

 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

 

4 ∆ιοικητική υποστήριξη ( λογιστικές 
υπηρεσίες κ.λ.π.)  

 

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 12%  

Συνολική δαπάνη υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24 %  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 
 
Ο προσφέρων 
 
……………………………………………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο) 
 
 
………………………………………………………………..………….(Υπογραφή σφραγίδα) 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και  απαντήσεις  όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
O κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος αφού αναφέρει ότι εφόσον η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών µπορούσε 
να την κάνει ο ∆ήµος είναι αντίθετοι στο να δοθεί σε ιδιώτη γιατί και περισσότερους   εργαζόµενους θα  
απασχολούσε και θα µπορούσε να ελεγχθεί για την χρηστή διοίκηση και λειτουργία όταν θα φέρει 
εξ΄ολοκλήρου την ευθύνη των σπηλαίων. Στην συνέχεια αναφέρει ότι  θα έπρεπε να υπάρξει µια κοινή 
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διαπίστωση από όλες τις παρατάξεις και µε ευθύνη του ∆ηµάρχου για την λειτουργία και την είσπραξη 
των εισιτηρίων , προτείνει να εφαρµοστεί µέσω ΑΣΕΠ η πρόσληψη των εργαζοµένων ,  να  γίνονται 
όλες οι απαιτούµενες ενέργειες εµπρόθεσµα προκειµένου να λειτουργούν  τα σπήλαια στο ξεκίνηµα της 
τουριστικής περιόδου και τέλος δηλώνει ότι για όλα τα παραπάνω καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή και φέτος η επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να 
λειτουργήσουν τα σπήλαια µε τον ίδιο τρόπο που λειτούργησαν και τα προηγούµενα χρόνια, δηλαδή 
δεν θα µπεί µηχανισµός για την επικύρωση και την ακύρωση των εισιτηρίων και στο ταµείο δεν θα 
εισπράττουν υπάλληλοι του ∆ήµου αλλά ιδιώτες και επειδή δεν έχουν καµία εµπιστοσύνη για τον 
συγκεκριµένο τρόπο της λειτουργίας των σπηλαίων καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Μοσχονάς Αλέξανδρος   - Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης Ηλίας .  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Την 111/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης. 
Την µε αρίθµ. πρωτ. 9596/4-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Το σχέδιο των παραπάνω όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού    :  
     
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 209.466,33 € και διαθέτει την αντίστοιχη  πίστωση από τον Κ.Α 
70.6162.24 µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 
2. Καταρτίζει στο σύνολό τους , τους παραπάνω όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού  ανοιχτού  
µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 
«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου 
∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης 
ρήτρας προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 168.924,46€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 €, ήτοι 
σύνολο 209.466,33€ µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
3. 

 Τόπος– Χρόνος διενέργειας  του διαγωνισµού     

Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος 
 

Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακή πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ύστερα από κανονική προθεσµία των προβλεπόµενων 

ηµερών (ελάχιστη προθεσµία  

22 ηµέρες από  την ηµέρα δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121  περιπ. α) Παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016)      
      
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ    

  ΚΗΜ∆ΗΣ    

      

∆ιαδικτυακή πύλη 20/04/2017 20/04/2017  05/05/2017 11/05/2017 

www.promitheus.gov.gr      

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    Ώρα 10:00π.µ. Ώρα 10:00πµ 
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 
 

Υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
4. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», 

https://diavgeia.gov.gr θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµαρχιακού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων 

δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, καθώς στις ηµερήσιες 

Αθηναϊκές εφηµερίδες :∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών – ΗΧΩ Των 

∆ηµοπρασιών –τις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ – 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και την εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα : ΧΡΟΝΙΚΑ . 

5. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ 

∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Α.Ε.Π.Π.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., 

που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη 

δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε 

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     83 / 2017                                                                       Α∆Α: 7ΘΜΦΩΕ5-91Α 

ΘΕΜΑ : 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  
το 13o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «6η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη 
της Επιτροπής την  από  6-04-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. 
Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 

1. Μετά από την αριθµ. 90/2017 απόφαση ∆ηµάρχου για αποζηµίωση πρώην υπαλλήλου του ∆ήµου µας 
µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ καθώς δεν θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.6021.04 µε τίτλο «Αποζηµίωση των συνταξιοδοτουµένων 
υπαλλήλων» και εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ. 

2. Προκειµένου να καταχωρηθεί ποσό που αναλογεί στο ΦΠΑ τιµολογίου προερχόµενο από την χρήση 
2016 που είχε καταχωρηθεί µόνο η καθαρή του αξία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του 
Κ.Α. Εξόδων 10.8122.01 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου» µε το ποσό 
των 1.392,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα των 
έργων-δράσεων µε χρηµατοδότηση από την ασφαλιστική αποζηµίωση. 

3. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την συντήρηση-επισκευή του ακτοκαθαριστή και των 
προµηθειών υλικών για τις παραλίες του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω 
µεταβολή του Προϋπολογισµού: 
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Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

70.6279.11 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου  12.000,00 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 

70.6279.12 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής 12.000,00 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 

70.6279.14 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου  9.000,00 9.000,00 -2.000,00 7.000,00 

70.6279.15 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  8.000,00 8.000,00 -800,00 7.200,00 

70.6279.16 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  12.000,00 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 

70.6279.17 

Εργασίες διαµόρφωσης 
παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού - Πρόννων  12.000,00 12.000,00 -4.800,00 7.200,00 

70.6662.01 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης - επισκευής 
παραλιών  10.000,00 10.000,00 14.000,00 24.000,00 

70.6263.01 
Συντήρηση και επισκευή 
ακτοκαθαριστή 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 

70.6671.01 Ανταλλακτικά ακτοκαθαριστή 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  75.000,00 75.000,00 -4.200,00 70.800,00 

 

4. Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ταχυδροµικά έξοδα παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6221.00 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)» και διαµορφωµένη πίστωση 6.000,00 ευρώ µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

5. Επειδή δεν εκτελέστηκε η µεταφερόµενη σύµβαση από τον Κ.Α. Εξόδων 70.6279.38 µε τίτλο «Εργασίες 
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. 
Πυλάρου» ποσού 3.298,40 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταφορά της συγκεκριµένης 
πίστωσης στον Κ.Α. Εξόδων 70.6279.42 µε τίτλο «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες» και χρηµατοδότηση από την ΣΑΕ 055. 

6. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δηµιούργησαν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Τµήµα 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού για µετατάξεις είτε από άλλες υπηρεσίες είτε σε άλλη εκπαιδευτική βαθµίδα ή 
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άλλη υπηρεσία του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω µεταβολή του 
Προϋπολογισµού: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Εγκριθέντα 

Ποσό 
µεταβολής 
πίστωσης  

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την 
παρούσα 
µεταβολή 

10.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 1.327.134,00 1.327.134,00 1.402,08 1.328.536,08 

10.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 5.326,81 5.326,81 2.162,64 7.489,45 

10.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 162.692,00 162.692,00 -1.060,24 161.631,76 

10.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 37.378,00 37.378,00 -294,24 37.083,76 

15.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 0,00 0,00 8.516,00 8.516,00 

15.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.331,00 2.331,00 1.433,28 3.764,28 

15.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΥΠΕΡ 
ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2.072,00 2.072,00 387,44 2.459,44 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 334.243,00 334.243,00 11.232,32 345.475,32 
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20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 365.957,00 365.957,00 1.200,00 367.157,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 276.000,00 276.000,00 -19.470,00 256.530,00 

20.6051.01 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 0,00 0,00 338,56 338,56 

20.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 41.780,00 41.780,00 1.404,00 43.184,00 

20.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9.272,00 9.272,00 350,96 9.622,96 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 81.600,00 81.600,00 -4.710,00 76.890,00 

30.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 879.722,00 879.722,00 11.145,92 890.867,92 

30.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 77.465,00 77.465,00 1.393,28 78.858,28 

30.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 19.682,00 19.682,00 294,24 19.976,24 

35.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 130.539,00 130.539,00 -8.832,32 121.706,68 
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35.6051.02 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 12.823,00 12.823,00 -1.104,00 11.719,00 

35.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 2.904,00 2.904,00 -350,96 2.553,04 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.768.920,81 3.768.920,81 5.438,96 3.774.359,77 

 

7. Επειδή κατά την προηγούµενη αναµόρφωση εκ παραδροµής µηδενίστηκε η πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 
30.7323.09 επειδή πληρώθηκε το 2016, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για νέο έργο, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του παραπάνω Κ.Α. Εξόδων µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ 
και την ταυτόχρονη µεταβολή του Τεχνικού προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

8. Προκειµένου να συνεχίσει το Πρόγραµµα στεγαστικής συνδροµής των Ροµά, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6495.04 µε τίτλο «∆ράση για την κοινωνική ένταξη των 
Ροµά πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς» και διαµορφωµένη πίστωση 22.000,00 ευρώ, µε το ποσό των 
24.000,00 ευρώ. 

9. Προκειµένου να τιµολογηθεί η µεταφερόµενη σύµβαση της Ιατρού Εργασίας, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6117.00 µε τίτλο «Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων)» µε το ποσό των 4.500,00 ευρώ. 

10. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας σε δαπάνες κοινοχρήστων παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6312.03 µε τίτλο «Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. 
έξοδα ακινήτων» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

11. Μετά από την έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 
την επωνυµία “∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης” από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου ο 
∆ήµος µας θα µετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 40% και ποσό 10.000,00 ευρώ, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7518.02 µε τίτλο «Συµµετοχή στην αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία "∆ίκτυο Συνεργασίας ∆ήµων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης"» µε εγγραφή πίστωσης 
ποσού 10.000,00 ευρώ. 

12. Προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δηµοπράτηση της µελέτης µε τίτλο “∆ράσεις 
προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης ∆.Ε. Σάµης ∆. Κεφαλλονιάς” 
συνολικού ποσού 245.996,00 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.7413.21 µε τίτλο «Μελέτη µε τίτλο "∆ράσεις προστασίας & 
ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης ∆.Ε. Σάµης ∆. Κεφαλλονιάς"» µε εγγραφή 
πίστωσης ποσού 24.599,60 ευρώ και ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα 
της ΣΑΤΑ.  

- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 70.7413.02 µε τίτλο «Σύνταξη φακέλου έργου για τη µελέτη µε τίτλο 
"∆ράσεις προστασίας & Ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης ∆.Ε. Σάµης ∆. 
Κεφαλλονιάς"» µε διαµορφωµένη πίστωση ποσού 12.772,00 ευρώ καθώς σε περασµένο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εγκρίθηκε η διάλυση σύµβασης της εν λόγω εργολαβίας και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

- την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.08 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. 
Σάµης» µε διαµορφωµένη πίστωση 19.000,00 ευρώ, κατά 9.000,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του 
Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ. 

13. Προκειµένου να χρηµατοδοτήσει ο ∆ήµος µας δράσεις επίσκεψης των µαθητών της α/βάθµιας και 
β/βάθµιας εκπαίδευσης σε βιβλιοθήκες και µουσεία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του 
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Κ.Α. Εξόδων 00.6495.09 µε τίτλο «Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και µουσείων για τις ανάγκες των µαθητών 
της Α΄βαθµιας και Β΄βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και την εγγραφή πίστωσης ποσού 
20.000,00 ευρώ. 

14. Προκειµένου να γίνουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των τριών δηµοτικών επιχειρήσεων των πρώην 
Καποδιστριακών ∆ήµων µε επωνυµία «ΚΕ∆ΗΛ», «ΚΕΧΟΠΡΑ» και «Ραδιοφωνικός Σταθµός 
Λειβαθούς», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή κατονοµασίας του Κ.Α. Εξόδων 00.6142 µε 
τίτλο «Αµοιβές ορκωτών λογιστών» σε «Αµοιβές ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση δηµοτικών 
επιχειρήσεων» καθώς και την ενίσχυση της διαµορφωµένης πίστωσης ποσού 8.000,00 ευρώ µε το 
ποσό των 12.000,00 ευρώ. 

15. Προκειµένου να προχωρήσει η µελέτη προµήθειας φωτιστικών σωµάτων (φαναριών) και λοιπού 
ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση προβληµάτων του ∆ηµοτικού Φωτισµού στην Τ.Κ. 
Σκάλας ποσού 16.964,44 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

-Την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.16 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση διακοσµητικών 
φωτιστικών σωµάτων Πεζόδροµου ∆.Κ. Σκάλας» µε διαµορφωµένη πίστωση 15.000,00 ευρώ και 
ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ.  

-Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.02 µε τίτλο «Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων» µε διαµορφωµένη πίστωση 21.310,44 ευρώ κατά ποσό 2.000,00 ευρώ και ανάλογη 
µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ.  

- Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.13 µε τίτλο «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων (φαναριών) 
και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση προβληµάτων του ∆ηµοτικού Φωτισµού στην 
Τ.Κ. Σκάλας», εγγραφή πίστωσης ποσού 16.964,44 ευρώ και ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού 
Προγράµµατος και συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ.  

16. Μετά από σχετική τεχνική έκθεση µε τίτλο «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου» ποσού 7.223,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την διαγραφή πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6261.01 µε τίτλο «Εργασίες Επισκευής & συντήρησης 
∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων» µε διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00 ευρώ  

Την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.16 µε τίτλο «Χρωµατισµός Παλαιού ∆ηµαρχείου» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 7.223,00 ευρώ και ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και 
συγκεκριµένα της ΣΑΤΑ.  

17. Προκειµένου να γίνουν οι παραπάνω ενισχύσεις Κ.Α. Εξόδων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

- την µείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.8242.01 µε τίτλο «Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ 
Υποκαταστηµάτων» κατά 70.000,00 ευρώ (διαµορφωµένη πίστωση 70.000,00 ευρώ), κατώσ το 
πιστωτικό υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανερχόταν σε 86.819,96 ευρώ το οποίο κρίνεται 
ικανοποιητικό για να καλυφθεί το ΦΠΑ της τρέχουσας χρήσης. 

- την διαγραφή των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 
µεταβολή 

35.6262.04 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 -15.000,00 0,00 
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35.6262.05 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Ερίσου 5.000,00 -5.000,00 0,00 

35.6262.06 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Κ. Οµαλών 5.000,00 -5.000,00 0,00 

35.6262.07 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 8.000,00 -8.000,00 0,00 

35.6262.08 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Σάµης 8.000,00 -8.000,00 0,00 

35.6262.09 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Λειβαθούς 5.000,00 -5.000,00 0,00 

35.6262.10 

Υπηρεσίες ευπρεπισµού 
κοινοχρήστων χώρων και 
εξοπλισµού ∆.Ε. Πυλάρου 8.000,00 -8.000,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  54.000,00 -54.000,00 0,00 

 

18. Μετά από σχετικό αίτηµα του Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου µας παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε: 

• Την αλλαγή κατονοµασίας του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.04 από «ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σε «Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς - ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και την ενίσχυση της διαµορφωµένης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ κατά 4.000,00 
ευρώ. 

- Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.02 µε τίτλο «∆ηµιουργία-Αναβάθµιση δικτυακού 
τόπου» και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ κατά 1.500,00 ευρώ. 

- Την µείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6431.03 µε τίτλο «∆ηµιουργία και αναπαραγωγή cd-rom» 
µε διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ κατά 1.500,00 ευρώ. 

- την διαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 15.7425.05 µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» και 
διαµορφωµένη πίστωση 1.000,00 ευρώ. 

19. Μετά την µεταβολή του ΦΠΑ κατά το έτος 2016 από 23% σε 24%, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 20.7413.01 µε τίτλο «Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στη θέση "ΒΟΡΑΤΟ" Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής» 
µε το ποσό των 191,65 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα 
της ΣΑΤΑ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
60.020,96 ευρώ.  

Αργοστόλι 6/04/2017 
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Ο συντάξας                                                                             Ο Προϊστάµενος 
 Κουστουµπάρδη Σοφία                                                 Μαντζουράτος Θεόδωρος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους : 6-11-12 µε την επισήµανση να 
περιλαµβάνει µελέτη για την ανθρώπινη επισκεψηµότητα -13 και 19. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παραγράφους :1-2-4-6-8-9 και 13 (µε µεγαλύτερο 
ποσό στην πίστωση) 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Παπαναστασάτος Γεράσιµος  - Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης 
Ηλίας.  
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

   την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης 

του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   84 / 2017                                                                Α∆Α: 7ΖΓΞΩΕ5-8ΟΤ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή λιθοδοµής στον Άγιο Νικόλαο 
στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε Παλικής »σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 16 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή λιθοδοµής στον Άγιο Νικόλαο στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε Παλικής»σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7323.107 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Κατασκευή 
λιθοδοµής στον Άγιο Νικόλαο στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε Παλικής» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 7.187,04   
ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παρααµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
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λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολάβου  µε την επωνυµία  «Μουρελάτος Γεώργιος  -Χωµατουργικές Εργασίες  »  ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 7943/21-03-2017 προσφορά του  το ποσό των 7.187,04 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  
β)  του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Μπουρµπούλης  Βασίλειος -Χωµατουργικές Εργασίες -
Αυτοκινητιστής » ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 7944/21-03-2017 προσφορά του  
το ποσό των 7.450,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  «Μαγδαληνός ∆ιονύσιος _Χωµατουργικά»  σύµφωνα µε την αρίθ. 
πρωτ. 7945/21-03-2017 προσφορά του  το ποσό των 7.580,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολάβο  µε την επωνυµία  
«Μπουρµπούλης  Βασίλειος -Χωµατουργικές Εργασίες –Αυτοκινητιστής-Εµπόριο Αδρανών Υλικών» 
που εδρεύει στο  Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 057979648   ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την 
αρίθ. πρωτ. 7944/21-03-2017 προσφορά του  το ποσό των 7.450,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.33/6-03-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 56/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής (Α∆Α:   78ΗΩΩΕ5-Ε0Ξ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την 

έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι καταψηφίζει  την εισήγηση όχι για την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
του έργου αλλά για τον τρόπο εκτέλεσης (απευθείας ανάθεση). 
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Παπαναστασάτος Γεράσιµος  - Σοφία Γαρµπή 
–Κουρκουµέλης Ηλίας και ∆ηµητράτος Γεράσιµος. 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ. 7943-7944-7945 /21-03-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ.  43144/19-12-2016 Τεχνική 
Έκθεση   -- Έκθεση Αυτοψίας  του Τεχνικού Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 8650/27-03-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7323.107 µε 
τίτλο : «Κατασκευή λιθοδοµής στον Άγιο Νικόλαο στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε Παλικής»   
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                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 7.187,04    Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.107 του Προϋπολογισµού του 
έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Κατασκευή λιθοδοµής στον Άγιο 
Νικόλαο στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε Παλικής» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Κατασκευή λιθοδοµής στον Άγιο Νικόλαο στα ΒΑΤΣΑ ∆.Ε 
Παλικής»  όπως περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 43144/19-12-2016 Τεχνική Έκθεση   -- 
Έκθεση Αυτοψίας  του Τεχνικού Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον 
εργολάβο  µε την επωνυµία «Μπουρµπούλης  Βασίλειος -Χωµατουργικές Εργασίες –Αυτοκινητιστής-
Εµπόριο Αδρανών Υλικών» που εδρεύει στο  Ληξούρι   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 057979648   ο οποίος 
προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 7944/21-03-2017 προσφορά του  το ποσό των 7.450,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα πέντε    ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 
 43144/19-12-2016 Τεχνική Έκθεση   -- Έκθεση Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   85  / 2017                                               Α∆Α: 6ΠΕΦΩΕ5-ΥΩΝ 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση κυκλοφορίας 
δηµοτικής οδού στην θέση ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. Σπαρτιών»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π/∆τος  171/1987. 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 17 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: 

«Αποκατάσταση κυκλοφορίας δηµοτικής οδού στην θέση ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. 
Σπαρτιών»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987 έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 

παρακάτω:  
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017  που συνέταξε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7333.66 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση 
κυκλοφορίας δηµοτικής οδού στην θέση ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. Σπαρτιών προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης 4.500,00   ευρώ .  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παρααµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
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Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
 Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ,προσκοµίσθηκαν στον ∆ήµο τρεις    προσφορές : α) του 
εργολάβου  ∆ηµοσίων Έργων µε την επωνυµία  «Κουράκος Γεώργιος »  ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 9447/3-04-2017 προσφορά του  µε έκπτωση 1%. 
β)  του εργολάβου ∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  «Χρήστος Καππάτος » ο οποίος προσέφερε 
σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 9446/3-04-2017 προσφορά του  µε έκπτωση 2%. 
γ) του εργολάβου  µε την επωνυµία  « Παπαδάτος Σπυρίδων  _Τεχνικά Έργα »  σύµφωνα µε την αρίθ. 
πρωτ. 9448/3-04-2017 προσφορά του µε έκπτωση 1%. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση του έργου στον εργολάβο ∆ηµοσίων Έργων  µε την 
επωνυµία  «Χρήστος Καππάτος » που εδρεύει στο Αργοστόλι   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 046681586 ο 
οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 9446/3-04-2017 προσφορά του   έκπτωση 2% επι του 
προϋπολογισµού του έργου.  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι η  αναγκαιότητα του αρ.34/6-03-2017  αιτήµατος 
ανάληψης της  δαπάνης   από τον  Προϋπολογισµό   2017 εγκρίθηκε µε την 56/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής (Α∆Α:   78ΗΩΩΕ5-Ε0Ξ)  και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για την 

έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου και την  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Παπαναστασάτος Γεράσιµος  - Σοφία Γαρµπή 
–Κουρκουµέλης Ηλίας - ∆ηµητράτος Γεράσιµος και Γκισγκίνης Νικόλαος (κλειστές προσφορές). 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. τις  αρίθµ. πρωτ. 9446-9447-9448 /3-04-2017   προσφορές  
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ.  40305/15-12-2016 Τεχνική 
Έκθεση   του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
7. την   µε αρίθµ. πρωτ. 8657/27-03-2017  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης . 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7333.66 µε 
τίτλο : «Αποκατάσταση κυκλοφορίας δηµοτικής οδού στην θέση ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. Σπαρτιών»   
 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ψηφίζει Πίστωση ποσού 4,500,00     Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7333.66 του Προϋπολογισµού του 

έτους 2017  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Αποκατάσταση κυκλοφορίας 
δηµοτικής οδού στην θέση ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. Σπαρτιών» 

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Αποκατάσταση κυκλοφορίας δηµοτικής οδού στην θέση 
ΜΑΛΑΚΑΤΟ στην Τ.Κ. Σπαρτιών»  όπως περιγράφεται σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 40305/15-12-

2016 Τεχνική Έκθεση  του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» στον εργολάβο  ∆ηµοσίων Έργων  µε την επωνυµία  «Χρήστος Καππάτος » που 
εδρεύει στο Αργοστόλι   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 046681586  ο οποίος προσέφερε σύµφωνα µε την 
αρίθ. πρωτ. 9446/3-04-2017 προσφορά του  έκπτωση 2% επί του Προϋπολογισµού (µε Φ.Π.Α)    
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3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 άρθρο 15. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός δέκα πέντε    ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της αρίθ. πρωτ. 
40305/15-12-2016 Τεχνική Έκθεση   -- Έκθεση Αυτοψίας  του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης  
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον 
ανάδοχο . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                  2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                            
                                                                                                                  3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                                                                                                                  4. ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  5. Γκισγκίνης Νικόλαος 
                                                                                                                  6. Μοσχονάς Αλέξανδρος  

Σοφία Γαρµπή  

Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


