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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  15 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  26  η  Απριλίου  2016  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  26  η   Απριλίου   του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   
, συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή 
, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ . 13292/22 -04-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης  ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   ( 5) και 
ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                           
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                          Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                    
3.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                                           
4.  Μοσχονάς Αλέξανδρος  (αναπληρωµατικό Μέλος )                                 Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                    
5. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                Ιωάννης Λυκούδης                                                                    
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  (αναπληρ. Μέλος-προσήλθε στην 119/2016  )                                                                                                        
      
  ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    117  / 2016                                                                 Α∆Α: 7Κ∆3ΩΕ5-ΧΝΘ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ενηµερώνει τα 
 Μέλη της Επιτροπής ότι αποσύρονται από την ηµερήσια διάταξη τα παρακάτω θέµατα : 
α)το 4ο  θέµα  :  Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την διεξαγωγή του  ∆ηµόσιου   µειοδοτικού διαγωνισµού 
για «Εργασίες λειτουργίας , περιήγησης και επιτήρησης λιµνοσπηλαίου  Μελισσάνης και σπηλαίου  ∆ρογκαράτης 
∆. Ε Σάµης» διότι στην υπάρχουσα Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε την 16/22-01-2016 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής συµµετέχει πιστοποιηµένος χρήστης στο Ε.ΣΗ.∆ΗΣ.   
β) το 6ο Θέµα : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβόµυλου & 
προετοιµασίας τοποθέτησης χλοοτάπητα» διότι οι κατατεθειµένες προσφορές υπερβαίνουν το ποσό της εκτίµησης 
του κόστους των εργασιών της Έκθεσης Αυτοψίας – Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας    και της 
εγγεγραµµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό 2016.  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγω στην ειδική Σύµβουλο του κ. ∆ηµάρχου δικηγόρο κ. Ιωάννα 
Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για 
παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε 
αριθ. πρωτ. 13259/ 22-04-2016 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
Την 11.03.2016 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 29.02.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 

15/2016 προσφυγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της κας. Ιωαννίδου 
Ελευθερίας και κατά της µε αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών 
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στοιχείων του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250370806022/0/0 του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού 
Γραφείου Ληξουρίου, η οποία πρόκειται να εκδικασθεί κατά την δικάσιµο της 24ης Μαΐου 2016 ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

Η ως άνω απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου αφορά την 
αποδοχή των υπ’ αριθµ. 183/2014 και 40/2015 αιτήσεων διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων τις οποίες 
είχαµε καταθέσει από κοινού µε την κα. Ιωαννίδου για τα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 250370806022, 
25037080002 και 250370805018, τα οποία ευρίσκονται στην θέση Αγ. Αντώνιος ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής και εντός των οποίων ευρίσκεται το γήπεδο του Αγ. Αντωνίου στο Ληξούρι ∆.Ε. Παλικής. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να 
χειριστεί την ως άνω υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο εν 
προκειµένω είναι αντίδικος και η επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 
3852/2010 για τον ορισµό δικηγόρου, παρακαλούµε όπως ορίσετε την δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. 
Μαρκέτου Ιωάννα (Α.Μ. 92) όπως παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά 
την δικάσιµο της 24ης Μαΐου 2016 καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την εκδίκαση της από 29.02.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 15/2016 
προσφυγής του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της κας. Ιωαννίδου Ελευθερίας 
και κατά της µε αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του 
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250370806022/0/0 του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης 
Νικόλαος –Μοσχονάς Αλέξανδρος και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει  την δικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Μαρκέτου Ιωάννα (Α.Μ. 92) όπως παραστεί ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά την δικάσιµο της 24ης Μαΐου 2016 καθώς 
και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την 
εκδίκαση της από 29.02.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 15/2016 προσφυγής του Ελληνικού 
∆ηµοσίου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της κας. Ιωαννίδου Ελευθερίας και κατά της µε 
αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του 
γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250370806022/0/0 του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου 
Ληξουρίου. 

2. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   118   / 2016                                                                        Α∆Α: 7∆ΛΧΩΕ5-51Γ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  2ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
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Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

456 25/04/2016 467,88 

Ταχυδροµικά Τέλη 
( ο παρών Κ.Α. 
ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων 
προπληρωµής ) 
ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ  00.6221.00 8.000,00 0,00 

457 25/04/2016 3.321,00 

Προµήθεια 
οργάνων παιδικών 
χαρών ∆.Ε. 
Ερίσου 35.7135.10 10.000,00 6.679,00 

460 25/04/2016 414,44 
Προµήθεια λοιπού 
υλικού 35.6654 12.000,00 4.478,08 

461 25/04/2016 35.697,30 

Κατασκευή 
δηµοτικού δρόµου 
οικισµού 
Φαρακλατων 
ΣΑΤΑ για 3η 
εντολή 30.7333.49 35.697,30 0,00 

462 25/4/2016 5.521,16 

Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού 

υλικου για το έργο 

"Διαμόρφωση 

Κοινοχρήστων 

χώρων Τ.Κ. 

Σκάλας" 30.6662.02 5.521,27 0,11 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για: α) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ Δ.Ε 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, β) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ, γ) 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

464 25/4/2016 959,41 

δ) εργασίες λειτουργίας 

περιήγησης και 

επιτήρησης 

λιμνοσπήλαιου 

Μελισσάνης & σπηλαίου 

Δρογγαράτης 

10.6463 10.000,00 7.317,36 

465 25/4/2016 615,00 

Υλικά συντήρησης 

επισκευής 

κοινόχρηστων  30.6661 10.000,00 1.288,00 

466 25/4/2016 1.266,90 

Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

μονίμων 

εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων 

έργων) 10.6262 10.000,00 4.265,71 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις :  456-462 -  463   και συµπληρώνει ότι 
για τις περισσότερες από τις  παραπάνω δαπάνες συµφωνεί  ,διαφωνεί  όµως µε την διαδικασία και 
τον τρόπο εκτέλεσής τους µε απευθείας αναθέσεις και γιαυτό τις καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης 
Νικόλαος –Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     119  / 2016                                                                   Α∆Α: 7∆ΖΑΩΕ5-59Ω 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  φανερού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης  
φανερού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πυροσβεστικού 
Κλιµακίου Ληξουρίου.» αναφέρει  τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας υπόψη :  α) µε την 55/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση αναγκαιότητας 
µίσθωσης χώρου στέγασης Πυροσβεστικού Κλιµακίου  Ληξουρίου) ,  

β)  τα όσα ορίζονται στο Ν 2612/1998 (υποχρέωση των ΟΤΑ παραχώρησης χρήσης ακινήτου στο Πυροσβεστικό 
Σώµα) και  

γ) το µε  αριθµ. πρωτ. 4191/4-04-2016 απαντητικό έγγραφο  της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε το οποίο το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν διαθέτει  στο Ληξούρι ελεύθερα ακίνητα 
για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου ,  ο ∆ήµος µας θα προχωρήσει σε µίσθωση ακινήτου µε 
δηµοπρασία την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου . 

Τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 
παρ.1 Π∆ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι αναλυτικά σύµφωνα µε το από  22-04-2016 σχέδιο 
των όρων διακήρυξης της Οικονοµικής Υπηρεσίας  έχουν ως εξής:   

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2612/1998 
- Το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 
- Την µε αριθ. 55/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 
του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου για τη ∆. Ε. Παλικής.  
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου, γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του 
Π.∆. 270/81. Οι όροι της δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 

Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
-Να είναι ισόγειο και να διαθέτει χώρους ελάχιστης συνολικής επιφάνειας (εξαιρουµένων των χώρων 
κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων πλατύσκαλων, τοιχοποιίας και κοινόχρηστων διαδρόµων) άνω των 85 τ.µ. ήτοι 
και κατ΄ελάχιστο α) Γραφείο Προϊσταµένου επιφάνειας περίπου 15 τ.µ. β) Θάλαµοι διαµονής προσωπικού 
ανδρών επιφάνειας περίπου 20 τ.µ. γ) Θάλαµος διαµονής γυναικών επιφάνειας περίπου 8 τ.µ. δ) χώροι υγιεινής 
για άνδρες και γυναίκες (περιλαµβάνεται W.C. και ντουζ) επιφάνειας περίπου 5 τ.µ. έκαστος ε) τηλεφωνείο 
επιφάνειας περίπου 10 τ.µ. στ) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε κουζίνα επιφάνειας περίπου 15 τ.µ. ζ) 
αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας περίπου 8 τ.µ. 
-Το ακίνητο πρέπει να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
-Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού, µέσων σκίασης, 
θέρµανσης, ψύξης/κλιµατισµού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο χώρος να 
έχει πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδοµή (∆.Ε.Η., τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο, ύδρευση και αποχέτευση). 
-Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρο για στάθµευση των οχηµάτων της υπηρεσίας για τουλάχιστον τεσσάρων 
υδροφόρων µε ενδεικτική επιφάνεια περίπου 50 τ.µ.  
                                        Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:  
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.  
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
                                     Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από 
την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει 
οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, 
εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς 
να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη λύση της 
σύµβασης.  

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 1-1-2019, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 
4316/2014. 
Μετά την 1-1-2019 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση των 
µισθωµάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 
µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρµογή δεν θα εφαρµόζεται στην περίπτωση που το µίσθωµα 
υπερβαίνει, µετά τις σχετικές αναπροσαρµογές, το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας του µισθίου. Η 
υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα 
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε 
Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την 
καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή 
µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  

 
∆ικαίωµα συµµετοχής. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού (στέγαση 
Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ληξουρίου). Ακίνητα µε κατασκευαστικές ελλείψεις αποκλείονται από το διαγωνισµό 
ακόµα και αν οι ιδιοκτήτες δηλώσουν επισήµως και δεσµευθούν µε οποιοδήποτε τρόπο ότι θα κάνουν όλες τις 
απαραίτητες κατασκευές- διαρρυθµίσει ή επισκευές στο προσφερόµενο ακίνητο.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο 
έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης.  
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 



 583 

• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
                               Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός δέκα ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, 
µε ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη 
προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από 
σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή 
φακέλων προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της 
διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η 
κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος 
για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας 
της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την 
ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

Μεταβίβαση κυριότητας µισθίου. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή της νοµής του µισθωµένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νοµέας ή 
κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα 
µίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωµένος µόλις µεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
∆ήµο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νοµέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ίδιο για 
τη συγκεκριµένη µισθωτική δέσµευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νοµέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται 
εφεξής εκµισθωτής και το µίσθωµα καταβάλλεται στο όνοµά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του 
∆ήµου τα σχετικά δικαιολογητικά.  

Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 
Οποιαδήποτε προσθήκη διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται ότι 
γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε έξοδά 
του και να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή 
αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των 
υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της 
σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή 
ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (4) τέσσερα µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε τη διαδικασία βεβαίωσης και 
είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των 
απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα 
προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα επόµενα µισθώµατα. 
 

Επανάληψη της δηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από το ∆ήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόµενος – µειοδότης ή 
αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων. Η 
δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
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α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο λόγω ασύµφορου 
του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή από αρµόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλµατος στη διενέργεια της 
δηµοπρασίας.  
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ή επίσης 
όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση 
(β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη. 
Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, αναφεροµένης στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της διενέργειας 
της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τους όρους της αρχικής σύµβασης.  

 
∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 

Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη 
∆ήλωση, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο 
ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που 
είναι τα παρακάτω: 
Α)Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως του ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής και πρόσφατο 
πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηµατολογικού Γραφείου. 
Β)Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου µε χρήση για τις στεγαστικές ανάγκες θεωρηµένο από την αρµόδια 
πολεοδοµική αρχή και σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρµόδιας αρχής (Πολεοδοµίας ή ∆ήµου) για 
τη νοµιµότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού µηχανικού για τη στατική επάρκεια 
αυτού και τα ωφέλιµα φορτία που µπορεί να αναλάβει. Εφόσον η οικοδοµική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται 
σε άλλη χρήση από την ζητούµενη θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συµπληρωµατική υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλαγής 
της χρήσης του ακινήτου τους, που θα προσκοµισθεί µέχρι την παραλαβή του ακινήτου (και ταυτόχρονη 
κατάθεση Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, ∆ιαγράµµατα Κάλυψης, Κάτοψης, Όψεων). 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 400,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει 
την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από 
τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή 
προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι 
εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης 
του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του 
∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα, Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε 
ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη συνέχεια η αρµόδια δηµοτική 
υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει 
την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση.  
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εκτιµητική 
επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που 
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται 
ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της επιτροπής που 
µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των 
υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
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Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία 
παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται. 
• Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, εντός 
δέκα (10) ηµερών από της λήξεως της διαδικασίας υποβολής των προσφορών. Με την έκθεση θα αποφαίνεται 
περί της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί 
της καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από 
πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους 
και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού. • Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη 
διαδικασία της Β΄ Φάσης.  
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση 
της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή 
κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και 
πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) 
για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. 
Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω 
προφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε 
την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης και κάθε 
άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
Αργοστόλι ___/___/_____ 
Ο ∆ήµαρχος  
Αλέξανδρος Παρίσης 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος διευκρινίζει  ότι η περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Καταρχήν αυτό το θέµα εµείς το έχουµε δηµοσιοποιήσει , 
δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακίνητο που µε αξιοπρέπεια και ασφάλεια να διαβιούν οι πυροσβέστες του Ληξουρίου . 
Είναι ένα σοβαρό θέµα δύο χρόνια µετά τους σεισµούς το οποίο αφορούσε και τις προηγούµενες κυβερνήσεις 
αλλά και την τωρινή εδώ και ενάµισυ χρόνο ,γιατί έχει να κάνει µε την ασφάλεια των κατοίκων ,των τουριστών 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και την ασφάλεια των δηµόσιων χώρων όπως σχολεία –γηροκοµείο και 
άλλους χώρους µαζικών συναθροίσεων και τέλος έχει να κάνει µε το ότι δεν έχουν προχωρήσει ένα σωρό έργα 
όπως είναι οι κατεδαφίσεις και τ. λοιπά  που  δηµιουργούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις  να υπάρχουν 
ατυχήµατα και να χρειάζεται να υπάρχει ένα πυροσβεστικό κλιµάκιο πλήρες εξοπλισµένο και µε καλές υποδοµές. 
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Εµείς γι αυτό  ήδη έχουµε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και το έχουµε φέρει και στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 
Έχουµε την ενηµέρωση ότι την προηγούµενη βδοµάδα κατέβηκε ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην Κεφαλλονιά 
προφανώς και γιαυτό τον λόγο ίσως και για άλλους. Εµείς πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να σηκώσει άλλα 
βάρη εκτός από το Λιµεναρχείο , Πυροσβεστική Υπηρεσία Εφορία και άλλα . Αυτή είναι µια δαπάνη  θα πρέπει 
να την αναλάβει το Κράτος και να καταβάλει το µίσθωµα από τα χρήµατα που εισπράττει από τον λαό. ‘Αρα 
συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα της εκµίσθωσης του ακινήτου ,διαφωνούµε µε την όλη διαδικασία ότι δηλαδή 
την δαπάνη αυτή  πρέπει να την αναλάβει το κράτος και όχι ο ∆ήµος και αυτή την πρόταση ψηφίζουµε. 
Ο κ. Νικόλαος Ανουσάκης αναφέρει τα παρακάτω:  Με το σκεπτικό του κ. Γκισγκίνη συµφωνούµε και εµείς 
,βεβαίως την δαπάνη αυτή κανονικά έπρεπε να την αναλάβει το κράτος ,δεδοµένου όµως ότι το κράτος είτε 
αδυνατεί είτε αδιαφορεί είµαστε υποχρεωµένοι να καλύψουµε τις ανάγκες της περιοχής και δεν µπορούµε να 
αφήσουµε την Παλλική χωρίς κλιµάκιο γιατί έχουµε την υπευθυνότητα και την σοβαρότητα του θεσµού που 
υπηρετούµε. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς προτείνουµε  να διερευνηθεί η περίπτωση του 
Κέντρου Νεότητας  η οποία & χωροταξικά µας καλύπτει γιατί είναι στο κέντρο της πόλης και από πλευράς 
τετραγωνικών είναι επαρκές και τα οχήµατα µπορεί να είναι πενήντα µέτρα πιο κάτω µέσα στο χώρο µέσα στο 
χώρο του γηπέδου άποψη που εκφράσαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –
Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tα   άρθρα     72  & 94  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2612/1998 
- Τον Ν 3463/2006  
- Το Π.∆ 270/1981 
- Την µε αριθ. 55/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
- το µε  αριθµ. πρωτ. 4191/4-04-2016 απαντητικό έγγραφο  της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείο Οικονοµικών, 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω  όρους για την  διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου στο Ληξούρι. 

2. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από 
την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Στην περίπτωση που η προθεσµία 
ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής 
µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας. 

      3.    H περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και τα  
έξοδα δηµοσίευσης  θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    120 / 2016                                                                                    Α∆Α: Ω008ΩΕ5-ΘΑΑ    

  ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού  ∆ιεθνή Ανοικτού   ∆ιαγωνισµού 
 για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου , οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου , αρτοπωλείου για το ∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο  Αργοστολίου& το Ν.Π.∆.∆   ΟΚΑΠ (∆ηµοτικοί Παιδικού Σταθµοί ∆ήµου Κεφαλλονιάς) για το έτος 2016. 

                 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος,  έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών    κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος    το 5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού  ∆ιεθνή 
Ανοικτού   ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου , οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου , αρτοπωλείου για το 
∆ηµοτικό Γηροκοµείο  Αργοστολίου& το Ν.Π.∆.∆   ΟΚΑΠ (∆ηµοτικοί Παιδικού Σταθµοί ∆ήµου Κεφαλλονιάς) για το έτος 
2016».έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 13420/25-04-2016  έγγραφό του  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
προς έγκριση  στην  Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 12061/13-04-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού το οποίο έχει ως 
εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 

 

 

 

                           Αργοστόλι:13.04.2016    

                           Αριθ.Πρωτ.:  12061 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Αρ. αποφ: 15/2016 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών 

Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ ( ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2016» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 13-04-2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:05 , στο Γραφείο  Προµηθειών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 11930/13-04-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, 
η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 15/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 21379 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 4962/15-02-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Ειδών Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, 
Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ ( 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος MANTZOYΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 4962/15-02-2016 διακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Ειδών 
Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ ( ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει 
ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 21379.  Η καταληκτική ηµεροµηνία 



 588 

υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 07/04/2016 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 13/04/2016 και ώρα 14:00. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 21379 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 06/04/2016 ,10:09:50 
2 ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07/04/2016,13:25:25 

  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόµενό των προσφορών.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 

την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 
τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Σηµειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους η αποσφράγιση του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» έγινε την 14/04/2016 και ώρα 09:20 π.µ. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 9 της αριθ. 4962/15-02-2016 ∆ιακήρυξης) αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
α) δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά  για το άρθρο 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  ) και  για το άρθρο 4 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  )    
β) ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, 
προσφορές για  το άρθρο 1(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  ) και για  το άρθρο 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΟΚΑΠ  )  από τους παρακάτω προµηθευτές και οι 
προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α 
συστήµατος : 
 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήµατος 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 29393 
2 ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30979 

 
γ)η προσφορά(Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς) της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Ο∆ΥΣΣΕΥΣ»  ήταν πλήρης βάσει της αριθ.4962/15-02-2016 ∆ιακήρυξης, 
δ) η προσφορά( Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς) της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», δεν ήταν πλήρης βάσει της αριθ. 4962/15-02-2016 ∆ιακήρυξης, και 
ειδικότερα:  

1ον) από το προσκοµισθέν πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, προκύπτει µεν η εγγραφή του σε 
αυτό, πλην όµως και επί ποινή αποκλεισµού(άρθρο 6.1 Α . 2 της διακήρυξης) δεν  προκύπτει ότι το ειδικό του 
επάγγελµα συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών,  

2ον)∆εν έχει προσκοµισθεί πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αλλά Υπεύθυνη ∆ήλωση που το αιτείται 
από το ΚΕΠ ∆.Ε. Αργοστολίου στις 5/4/2016, και η οποία Υ.∆. προσκοµίστηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών 
εφόσον δεν έφερε ψηφιακή υπογραφή. (άρθρο 6 1.Α. περίπτωση  της διακήρυξης),  

3ον)δεν έχει προσκοµισθεί κανένα στοιχείο τέτοιο που να πληροί  το κριτήριο του άρθρου 6,παρ.1.Α.9 
της διακήρυξης, παρά υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει το µέσο όρο εργασιών της επιχείρησης την τελευταία 
τριετία χωρίς να αναφέρει αν ο συγκεκριµένος κύκλος εργασιών αφορά τα υπό προµήθεια υλικά. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
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1.Τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού του προµηθευτή του οποίου η προσφορά έλαβε 
τον µοναδικό α/α συστήµατος(30979) και ειδικότερα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», 

2.Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για την 
Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(άρθρο 1) & ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ(άρθρο 3) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην αριθ. 4962/15-02-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή του οποίου η προσφορά έλαβε τον µοναδικό 
α/α συστήµατος(29393),και ειδικότερα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , 
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 
3.  Την εξεύρεση προµηθευτή µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των άµεσων 
αναγκών του Ο.Κ.Α.Π. και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για την προµήθεια ειδών  
Οπωροπωλείου(Άρθρο 2) & Αρτοποιίας(Άρθρο 4). 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
 
Αργοστόλι 14/04/2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

 
Mαντζουράτος Θεόδωρος 

 

Α)Παγουλάτος Κων/νος 
 
 
Β)Ελευθεράτου  Αικατερίνη 
 
 

 
 
 

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση ως έχει  
του  1 ου Πρακτικού  της  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Ηλεκτρονικού  ∆ιεθνή Ανοικτού   ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  
 ειδών παντοπωλείου , οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου , αρτοπωλείου για το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  Αργοστολίου& το 
Ν.Π.∆.∆   ΟΚΑΠ (∆ηµοτικοί Παιδικού Σταθµοί ∆ήµου Κεφαλλονιάς) για το έτος 2016. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Το έχουµε ξαναπεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι εµείς 
πιστεύουµε και έχει αποδειχθεί και στην πράξη αντικειµενικά  ότι οι περισσότερες µελέτες για την διεξαγωγή 
διαγωνισµών είναι τρωτές , το γιατί και το πώς είναι θέµα της ∆ηµοτικής Αρχής εµείς κάνουµε µια πολιτική 
εκτίµηση  , οπότε και γι  αυτόν τον διαγωνισµό θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ανουσάκης Νικόλαος –
Μοσχονάς Αλέξανδρος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την   1  /2016 ενοποιηµένη Μελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 την  32  /2016  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  47/12-02-2016 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
   
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής  

                                

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το 1 ο Πρακτικό της  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Ηλεκτρονικού  ∆ιεθνή Ανοικτού   
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου , οπωροπωλείου ,κρεοπωλείου , αρτοπωλείου για 
το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  Αργοστολίου& το Ν.Π.∆.∆   ΟΚΑΠ (∆ηµοτικοί Παιδικού Σταθµοί ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς) για το έτος 2016.  

2. Αποκλείει  από τη συνέχεια του διαγωνισµού τον προµηθευτή του οποίου η προσφορά έλαβε τον 
µοναδικό α/α συστήµατος(30979) και ειδικότερα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΑΣΣΑΛΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», 
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3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την  συνέχιση της ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου 
Οικονοµικής Προσφοράς) για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(άρθρο 1) & ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ(άρθρο 3) 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 4962/15-02-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή του οποίου η προσφορά έλαβε τον 
µοναδικό α/α συστήµατος(29393),και ειδικότερα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , 
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» 
4. Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας ανάθεση σε  προµηθευτές  
,για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του Ο.Κ.Α.Π. και του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για την 
προµήθεια ειδών  Οπωροπωλείου(Άρθρο 2) & Αρτοποιίας(Άρθρο 4) για τα οποία δεν εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον 
από τους ως άνω συµµετέχοντες . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    121  / 2016                                                    Α∆Α: ΩΩΡ3ΩΕ5-Φ18   
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στην Τ. Κ Πουλάτων» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη το  7 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στην Τ. Κ Πουλάτων»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο  «Κατασκευή λιθοδοµής στην Τ. Κ Πουλάτων» προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης 4.907,70   ευρώ µε Φ.Π.Α 
( Κ. Α εξόδου 30.7323.81)  
 
Σύµφωνα µε 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.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στην Τ. Κ 
Πουλάτων.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 12545/18-04-2016 προσφορά του κ. Παντελάτου Σπυρίδωνα  αντί ποσού     3.600,00  €  
2. η αριθ. 12546/18-04-2016 προσφορά του κ. Τζανετάτου Γεράσιµου    αντί ποσού     3.,950,00  €       
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  κ. Παντελάτος Σπυρίδων   (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) που εδρεύει στη  Σάµη  
Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 045753472    ∆ΟΥ: Αργοστολίου ,η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά  του 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ  (συνολική αξία µε ΦΠΑ  3.600,00 €) είναι η 
πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στον κ. 
Παντελάτο Σπυρίδων  (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) και η  διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης από τον 
Κ.Α  30.7323.81  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
O κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει   ότι   συµφωνεί  µε την εκτέλεση του εν λόγω  έργου αλλά διαφωνεί  
µε τον τρόπο εκτέλεσής του ,δηλαδή µε απευθείας ανάθεση χωρίς προηγουµένως να έχει αναρτηθεί 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
Προτείνει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την εκτέλεση του έργου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
ώστε  να γνωστοποιηθεί και να µπορούν να  καταθέσουν προσφορές όλοι  ενδιαφερόµενοι   και 
ψηφίζει την πρότασή του . 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –
Ανουσάκης Νικόλαος –Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
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                   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  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 459/25--04-2016 Πρόταση 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. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την µε αριθ. πρωτ. 3426/ 1-02-2016 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση 
υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
λιθοδοµής στην Τ. Κ Πουλάτων». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή λιθοδοµής στην Τ. Κ Πουλάτων»  µε 
απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 3.600,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7323.81 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στον κ. Παντελάτο  Σπυρίδωνα   (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) που εδρεύει στη 
Σάµη Κεφαλληνίας   µε ΑΦΜ: 045753472  - ∆ΟΥ: Αργοστολίου συνολικού ποσού µε 3.600,00 € µε  
Φ.Π.Α   . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί τριάντα ηµέρες  (30 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται ο κ. Παντελάτος Σπυρίδων   (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ)   που εδρεύει στη Σάµη Κεφαλληνίας   µε ΑΦΜ: 045753472 -- ∆ΟΥ: Αργοστολίου για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης    συνολικού ποσού µε 3.600,00 € µε  Φ.Π.Α    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    122  / 2016 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων(Μόνωση παλαιού ∆ηµαρχείου Αργοστολίου)» 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της  
συνεδρίασης, εισηγούµενη το  8 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων(Μόνωση 
παλαιού ∆ηµαρχείου Αργοστολίου)»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2016 που συνέταξε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
περιλαµβάνεται  έργο µε τίτλο  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων (Μόνωση παλαιού ∆ηµαρχείου)» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.915,17  ευρώ µε Φ.Π.Α 
( Κ. Α εξόδου 10.6261.01)  
 
Σύµφωνα µε 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 
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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.» 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης 
δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.»   παραλήφθηκαν οι παρακάτω προσφορές:  
1. η αριθ. 13269/22-04-2016 προσφορά του κ. Βιτωράτου Αντώνιου   αντί ποσού         8.789,27     €  
2. η αριθ. 13271/22-04-2016 προσφορά της εταιρείας ΙΛΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Ο.Ε (∆ρακονταειδής –
Γ.Σπυράτος –Λιβιεράτος Ο.Ε)                                                                         αντί ποσού 6.800,80   €       
Στις παραπάνω προσφορές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α . 
∆ιαπιστώθηκε ότι  η  εταιρείας ΙΛΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Ο.Ε  (∆ρακονταειδής –Γ.Σπυράτος –Λιβιεράτος 
Ο.Ε) που στα ΚΑΜΙΝΙΑ Ληξουρίου   Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 800191219  ∆ΟΥ: Ληξουρίου  ,η αµοιβή 
του οποίου κατά την προσφορά  του ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακόσιων Ευρώ και 
ογδόντα λεπτών   (συνολική αξία µε ΦΠΑ  6.800,80 €) είναι η πιο συµφέρουσα  και βρίσκεται µέσα σε 
λογικά πλαίσια , προτείνεται η ανάθεση του έργου στην  εταιρεία µε την επωνυµία  ΙΛΑΡΙΟΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Ο.Ε  (∆ρακονταειδής –Γ.Σπυράτος –Λιβιεράτος Ο.Ε)  και η  διάθεση της  απαραίτητης 
πίστωσης από τον Κ.Α  10.6261.01  για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
O κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει   ότι  συµφωνεί  µε την εκτέλεση του εν λόγω  έργου αλλά διαφωνεί  
µε τον τρόπο εκτέλεσής του ,δηλαδή µε απευθείας ανάθεση χωρίς προηγουµένως να έχει αναρτηθεί 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
Προτείνει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την εκτέλεση του έργου στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
ώστε  να γνωστοποιηθεί και να µπορούν να  καταθέσουν προσφορές όλοι  ενδιαφερόµενοι   και 
ψηφίζει την πρότασή του . 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος ψηφίζει  ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –
Ανουσάκης Νικόλαος –Μοσχονάς Αλέξανδρος . 

                   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  παραπάνω προσφορές 
6. την  Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
7) την 463/25--04-2016 Πρόταση 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. 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει την µε αριθµ. πρωτ. 46847/7-12-2015 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση της 
Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση του έργου 
«Εργασίες επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων(Μόνωση παλαιού 
∆ηµαρχείου Αργοστολίου)». 
2.Εγκρίνει τον τρόπο  εκτέλεσης  του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων(Μόνωση παλαιού ∆ηµαρχείου Αργοστολίου)»  µε απευθείας ανάθεση. 
2.  Ψηφίζει πίστωση 6.915,17  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10.6261.01 του Προϋπολογισµού του έτους 
2016  για την αντιµετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου. 
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3. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου   όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου στην   εταιρεία ΙΛΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Ο.Ε  (∆ρακονταειδής –Γ.Σπυράτος –
Λιβιεράτος Ο.Ε) µε έδρα  τα ΚΑΜΙΝΙΑ Ληξουρίου   Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 800191219  ∆ΟΥ: Ληξουρίου  
συνολικού ποσού µε 6.800,80 € µε  Φ.Π.Α   . 
 
4. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί είκοσι  ηµέρες  (20 ) ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5%  επί του συµβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α . 
 δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
5. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου ,καλείται η  εταιρεία µε την επωνυµία  ΙΛΑΡΙΟΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Ο.Ε  (∆ρακονταειδής –Γ.Σπυράτος –Λιβιεράτος Ο.Ε) µε έδρα  τα ΚΑΜΙΝΙΑ Ληξουρίου   
Κεφαλληνίας µε  ΑΦΜ: 800191219  ∆ΟΥ: Ληξουρίου  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης    
συνολικού ποσού µε 6.800,80 € µε  Φ.Π.Α   . 
    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.    

                                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                    
 Σοφία Γαρµπή   
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 


