ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 17 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 17
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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η

Μαΐου 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .

Α∆Α: 6ΠΨ8ΩΕ5-8ΘΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρου του ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα είδη των
µελανιών-µελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Μαΐου 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 15286/13 -05-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6 ) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
Ζαπάντης Ανδρέας
2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
Θεόδωρος Φλωράτος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
∆ιονύσιος Λυκούδης
4.Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος )
Ιωάννης Λυκούδης
5. Κωνσταντάκης ‘Αγγελος (αναπλ. Μέλος ΑΠΩΝ από 130 έως 133/2016 ) Ανουσάκης Νικόλαος
6. Γκισγκίνης Νικόλαος
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρου του ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει τα είδη των µελανιώνµελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 13834/ 27-04-2016
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 13830/27-04-2016
Πρακτικό τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
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µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να
προµηθεύσει τα είδη των µελανιών-µελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την ανακήρυξη ως µειοδότη
τον κ. Παπαδάτο Γ. Σπυρογρηγόριο µε ‘εκπτωση 11,1166% επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι 39.446,61 € και συνολική
προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 48.519,33 €.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Κωνσταντάκης Άγγελος -Αραβαντινός
∆ιονύσιος- Ηλίας Κουρκουµέλης και Γκισγκίνης Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 115/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης-καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
Την 101 /19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης)
3) Το 13830 /27-04-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ .
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 13830 /27-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να
προµηθεύσει τα είδη των µελανιών-µελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Ανακηρύσσει µειοδότη τον κ. Παπαδάτο Γ. Σπυρογρηγόριο µε έκπτωση 11,1166% επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι
39.446,61 € και συνολική προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 48.519,33 €.
3. Μετά τον κατά νόµο έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίου καλείται ο µειοδότης για την υπογραφή σχετικής σύµβασης όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 12 της αριθ. 4962/15-022016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 101/19-042016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΗΦ6ΩΕ5-ΑΕΓ) κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης)
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 / 2016

Α∆Α: 723ΥΩΕ5-8Ω2

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2 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.

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος
Προµηθειών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση 2 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. 15284/13-05-2016 έγγραφό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το
αριθ. 15198/12-05-2016 Πρακτικό του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία έχουν ως εξής:
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση ως έχει
του 2 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 και να ανακηρύξουν µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία
«ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης, 2,39% & 0,99% για τα Είδη
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Παντοπωλείου(Άρθρο 1) και για τα είδη Κρεοπωλείου(Άρθρο 3) αντιστοίχως, ήτοι έκπτωση 11.098,96€ για τα είδη Παντοπωλείου και
686,75 € για τα είδη Κρεοπωλείου.
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 – Ηλίας Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης
Άγγελος -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) την 120/26-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού.
5) το µε αριθµ. πρωτ. 15198/12-05-2016 παραπάνω Πρακτικό.
Και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 15198/12-05-2016 2 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. Ανακηρύσσει µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -Ο∆ΥΣΣΕΥΣ» µε έκπτωση επί του
προϋπολογισµού της Μελέτης, 2,39% & 0,99% για τα Είδη Παντοπωλείου(Άρθρο 1) και για τα είδη Κρεοπωλείου(Άρθρο 3)
αντιστοίχως, ήτοι έκπτωση 11.098,96€ για τα είδη Παντοπωλείου και 686,75€ για τα είδη Κρεοπωλείου.
3.Μετά τον κατά νόµο έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίου καλείται ο µειοδότης για την υπογραφή των επι µέρους συµβάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 13 της αριθ.
4962/15-02-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε
την 47/12-02-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 6Φ0ΩΩΕ5-ΨΨΗ) κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης).
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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Α∆Α: ΨΨ∆ΝΩΕ5-ΗΑ9

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων »
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων ».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16 -05-2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ.15200 /12-05-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αργοστόλι: 12.05.2016
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Aριθ.Πρωτ.: 15200
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»
Σήµερα 12/05/2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε
την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 14952/2016 πρόσκληση του
Αναπληρωτή Προέδρου της, αποτελούµενη από τους:
1.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος).
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος).
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Αναπληρωτής Πρόεδρος).
Από τις 09:00 έως τις 09:30 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
,σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 12993/20-04-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς,
Στις 09:31 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν
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πρωτοκολληθεί έως τις 09:30 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχει πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά, και αναλυτικά
1]ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity», η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 15017/11-052016
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και
ειδικότερα:
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας Ι και αφού τα έλεγξαν και
τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 12993/20-04-2016 διακήρυξης και αναλυτικά:
α) αριθµ. Νο 2917556588 Eγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 770,85€,
β) αριθ. 152/11-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΛΑΡΙΣΑΣ
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας,
ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφονταν ότι η επιχείρηση δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ,,
στ))Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 και ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ζ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η επιχείρηση παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγω νισµού , για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η επιχείρηση έλαβε γνώση των όρων της αριθ. 12993/20-04-2016
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς καµία
επιφύλαξη,
θ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η προσφορά της επιχείρησης ισχύει και την δεσµεύει για τέσσερις(4) µήνες
από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και µετά,
ι)Πιστοποιητικό ισχύουσας Εκπροσώπησης(αριθ. 156593.222015/09-02-2016 πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας),
ι)Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.(αριθ. 380602 Α/05-02-2016 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Λάρισας)
ια)Κατασταστικό της εταιρείας
ιβ) το µε αριθ. πρωτ. 156593.222014/09-02-2016 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας,Τµήµα
Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ιγ)Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Λάρισας ότι η εταιρεία: 1ον) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, 2ον) ότι δεν κατατέθηκε
αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, σε πτωχευτικό συµβιβασµό, σε παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση, 3ον)ότι δεν
εκδόθηκε απόφαση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να τεθεί σε εκκαθάριση αναγκαστική ή εκκαθάριση και 4ον)ότι δεν εκδόθηκε
απόφαση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών η περιουσία της,
ιδ)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ,
ιε)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς,
ιστ)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά
Στη συνέχεια , η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της
«Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» ,και αφού τις
έλεγξε και τις µονόγραψε, διαπίστωσε ότι:
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» ήταν σύµφωνη
αφενός µε τους όρους της αριθ. 12993/20-04-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και αφετέρου µε την αριθ. 16/2016 Μελέτη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνσιµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της
«Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και
διαπίστωσε ότι προσέφερε το ποσό των 31.144,75€(χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 38308,04€(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι
έκπτωση 0,6% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης,
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
α) την αριθ. 401/20-04-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ», µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο
τη χαµηλότερη τιµή,
β)την µε αριθ. πρωτ. 15017/11-05-2016 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον
διακριτικό τίτλο «Projectcity»
γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95,
δ) Την µε αριθµ. 119/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 16/2016 Μελέτη
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»,
στ) Την µε αριθµ. 16/2016 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΠΥΛΑΡΕΩΝ», που συντάχθηκε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,
ζ) Την µε αριθµ. 12997/20-04-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
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Κεφαλονιάς,
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΠΥΛΑΡΕΩΝ», για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών χαρών της ∆.Ε. Πυλαρέων του ∆ήµου
Κεφαλονιάς οι οποίες παραµένουν κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα
έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης,
θ) το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.16/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα
αγοράς και λήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για
την πλήρη κάλυψη των αναγκών της παιδικής χαράς της ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Ως προσωρινό µειοδότη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»,για
τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity»η
οποία προσέφερε έκπτωση 0,60%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 234,63 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 38.308,04 € .
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»,β) την ανάδειξη µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity»η οποία προσέφερε έκπτωση 0,60%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 234,63€
και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 38.308,04 €.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ως Λαική Συσπείρωση πιστεύουµε και έχουµε ενηµερώσει και τον λαό στα
δύο χωριά ότι αυτά τα χρήµατα που διαθέτει η ∆ηµοτική Αρχή και για τις δύο παιδικές χαρές είναι ελάχιστα , έχει προσαρµόσει τα
χρηµατοοικονοµικά µεγέθη στις ανάγκες της περιοχής και όχι οι ανάγκες να καλυφθούνε µε τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη
δηλαδή χαµήλωσε µελέτες και προϋποθέσεις και παροχές υπηρεσιών για να µπορέσει να συµβιβάσει τα ελάχιστα χρήµατα που
διαθέτει και στις δύο περιπτώσεις.
Στην πρώτη περίπτωση όσον αφορά τα Μακρυώτικα τα χρήµατα που προέρχονται από τους ΑΠΕ είναι τουλάχιστον πενταπλάσια
από το συγκεκριµένο ποσό που διατίθεται από την ∆ηµοτική Αρχή που έπρεπε να το έχει δώσει εδώ και χρόνια.
Η κατασκευή της παιδικής χαράς στα Μακρυώτικα έγινε κάτω από τον ξεσηκωµό του κόσµου από την έκταση και την δηµοσιότητα
που πήρε τους προηγούµενους µήνες. ¨Ολο το προηγούµενο διάστηµα λοιπόν έπρεπε αυτά τα ελάχιστα χρήµατα που δίνουνε τα
αιολικά πάρκα σε σχέση µε τον πλούτο που παράγεται εκεί και τον καρπούνται οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι και ο λαός
πληρώνει πανάκριβο ρεύµα και θα ακριβύνει ακόµα περισσότερο .
Όσο για την Αγία Ευφηµία ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά και τον χειµώνα θα έπρεπε να είναι µια κατασκευή µε
περισσότερα όργανα και ασφάλεια.
Εµείς γιαυτό τον λόγο ψηφίζουµε την πρότασή µας: Να διατεθούνε τα αναγκαία αυξηµένα κονδύλια για να φτιαχτούν οι παιδικές
χαρές έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες µιας σύγχρονης κοινότητας που να µπορούν να εξυπηρετούνται τα παιδιά και τον
χειµώνα αλλά και τους καλοκαιρινούς µήνες .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ηλίας Κουρκουµέλης- Κωνσταντάκης Άγγελος
και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 119/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης-καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
3)Την 108 /19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης)
4) Το 15200/12-05-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 15200 /12-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων.»
2. Ανακηρύσσει µειοδότη του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλαρέων.», την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity»η οποία προσέφερε
έκπτωση 0,60%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 234,63€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 38.308,04 €.
3. Μετά τον κατά νόµο έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίου καλείται ο µειοδότης για την υπογραφή σχετικής σύµβασης όπως αναλυτικά αναγράφονται στο ∆ µέρος , παρ. 2 & 3 της
αριθ. 12993 /20-04-2016 διακήρυξης του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την 108/19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α:
ΩΣΝ3ΩΕ5-∆Α9
(κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης).
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129 / 2016

Α∆Α: ΩΩΑΩΩΕ5-Λ1Β

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών
χαρών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου »

Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 4ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου ».έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-05-2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ.15232 /12-05-2016 Πρακτικό το οποίο αναλυτικά έχει ως
εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι: 12.05.2016
Aριθ.Πρωτ.: 15232

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
Σήµερα 12/05/2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε
την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 14952/2016 πρόσκληση του
Αναπληρωτή Προέδρου της, αποτελούµενη από τους:
1.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Μέλος).
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος).
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς ( Αναπληρωτής Πρόεδρος).
Από τις 11:30 έως τις 12:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
,σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 12995/20-04-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς,
Στις 12:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του
Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν
πρωτοκολληθεί έως τις 12:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι έχει πρωτοκολληθεί µία(1) προσφορά, και αναλυτικά
1]ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity», η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 15019/11-052016
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και
ειδικότερα:
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της εταιρείας Ι και αφού τα έλεγξαν και
τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 12995/20-04-2016 διακήρυξης και αναλυτικά:
α) αριθµ. Νο 2917556589 Eγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 699,38€,
β) αριθ. 152/11-01-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΛΑΡΙΣΑΣ
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας,
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας,
ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφονταν ότι η επιχείρηση δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος και ότι δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ,,
στ))Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 και ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ζ)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η επιχείρηση παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση
απόφασης του ∆ήµου Κεφαλονιάς για αναβολή ή ακύρωση του διαγω νισµού , για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η επιχείρηση έλαβε γνώση των όρων της αριθ. 12993/20-04-2016
∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς καµία
επιφύλαξη,
θ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η προσφορά της επιχείρησης ισχύει και την δεσµεύει για τέσσερις(4) µήνες
από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και µετά,
ι)Πιστοποιητικό ισχύουσας Εκπροσώπησης(αριθ. 156593.222015/09-02-2016 πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας),
ι)Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.(αριθ. 380602 Α/05-02-2016 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Λάρισας)
ια)Κατασταστικό της εταιρείας
ιβ) το µε αριθ. πρωτ. 156593.222014/09-02-2016 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Λάρισας,Τµήµα
Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ιγ)Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Λάρισας ότι η εταιρεία: 1ον) δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, 2ον) ότι δεν κατατέθηκε
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αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, σε πτωχευτικό συµβιβασµό, σε παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση, 3ον)ότι δεν
εκδόθηκε απόφαση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να τεθεί σε εκκαθάριση αναγκαστική ή εκκαθάριση και 4ον)ότι δεν εκδόθηκε
απόφαση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών η περιουσία της,
ιδ)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ,
ιε)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς,
ιστ)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά
Στη συνέχεια , η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της
«Τεχνικής Προσφοράς», της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» ,και αφού τις
έλεγξε και τις µονόγραψε, διαπίστωσε ότι:
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» ήταν σύµφωνη
αφενός µε τους όρους της αριθ. 12995/20-04-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και αφετέρου µε την αριθ. 17/2016 Μελέτη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνσιµού που αφορά στο άνοιγµα του Υποφακέλου της
«Οικονοµικής Προσφοράς» της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity» και
διαπίστωσε ότι προσέφερε το ποσό των 28.279,20€(χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό των 34.783,41€(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι
έκπτωση 0,53% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Μελέτης,
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
α) την αριθ. 402/20-04-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή
µόνο τη χαµηλότερη τιµή,
β)την µε αριθ. πρωτ. 15019/11-05-2016 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον
διακριτικό τίτλο «Projectcity»
γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95,
δ) Την µε αριθµ. 120/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµ. 17/2016 Μελέτη
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ»,
στ) Την µε αριθµ. 17/2016 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», που συντάχθηκε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,
ζ) Την µε αριθµ. 12998/20-04-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Κεφαλονιάς,
η) Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», για την εύρυθµη,απρόσκοπτη και σύµφωνη την κείµενη νοµοθεσία, λειτουργία τουλάχιστον µίας(1)
παιδικής χαράς στην ∆.Ε. Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς στην οποία οι υπόλοιπες παιδικές χαρές παραµένουν
κλειστές για χρονικό διάστηµα πέραν του ενός(1) έτους και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει µεγαλύτερο κόστος , εφόσον δεν
θα µπορεί να επιτευχθεί κανένα ποσοστό έκπτωσης,
θ)το γεγονός ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.17/2016 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί ευρεία έρευνα
αγοράς και λήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα όργανα για
την πλήρη κάλυψη των αναγκών της παιδικής χαράς της ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Ως προσωρινό µειοδότη για για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον
διακριτικό τίτλο «Projectcity»η οποία προσέφερε έκπτωση 0,53%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 185,49€ και συνολική
προσφορά µε ΦΠΑ 34.783,41 €,
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ β) την ανάδειξη µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity»η οποία προσέφερε έκπτωση 0,53%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 185,49€
και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 34.783,41 €.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Ηλίας Κουρκουµέλης- Κωνσταντάκης Άγγελος
και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) To άρθρo 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 120/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης-καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)
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Την 109 /19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης)
3) Το 15232/12-05-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 15232 /12-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
2. Ανακηρύσσει µειοδότη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»,για τις
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µε τον διακριτικό τίτλο «Projectcity»η οποία
προσέφερε έκπτωση 0,53%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 185,49 € και συνολική προσφορά
µε ΦΠΑ 34.783,41 €.
3. Μετά τον κατά νόµο έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας &
Ιονίου καλείται ο µειοδότης για την υπογραφή των επι µέρους συµβάσεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στο ∆ µέρος παρ. 2 & 3
της αριθ. /-02-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε
την 109/19-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Α∆Α: 6ΙΩ0ΩΕ5-Κ9Υ (κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης).
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 130 / 2016

Α∆Α: 6ΒΠΠΩΕ5-ΑΥ7

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες:
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης
β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Προµηθειών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Έγκριση Πρακτικού
Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς
Για τις εργασίες:
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης
β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης ».έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 15600/16-052016 έγγραφό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 15599/16-05-2016 Πρακτικό
του εν λόγω ∆ιαγωνισµού τα οποία έχουν ως εξής:
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση ως έχει
Του Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή προσφοράς Για τις εργασίες:
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης
β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης προκειµένου να συνεχιστεί από την Επιτροπή η διαδικασία του
∆ιαγωνισµού.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αναφέρει τα παρακάτω: Έχουµε τοποθετηθεί και στο ∆.Σ γι αυτό το θέµα. Θεωρώ πως είναι µία
παγκόσµια πρωτοτυπία , αντί να µπούµε σε µία ορθόδοξη λογική να γίνουν οι προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ και να ικανοποιήσουµε την
ανάγκη για µια πλήρη απολύτως διαφάνεια χωρίς να υπάρχουν ένθεν και εκείθεν ενστάσεις για το ποιος θα αναλάβει την λειτουργία
των σπηλαίων και να εκφράζονται από τον κόσµο απορίες ακόµη και αν δεχτούµε ότι είναι µία χρονοβόρα διαδικασία που µέχρι να
ολοκληρωθεί ολοκληρώνεται και η σαιζόν , θα άξιζε τον κόπο να το τολµήσουµε για να δούµε επιτέλους τι θα αποκοµίσουµε από
αυτήν την διαδικασία που κατ εµάς είναι απόλυτα σύννοµη και καθ όλα σωστή διαδικασία. Τώρα λοιπόν έχουµε µπροστά µας µία
εταιρία που δεν την ξέρει κανείς η οποία ακούει στον µεγάλο τίτλο κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αναπτυξιακών και
περιβαλλοντικών δράσεων Κεφαλλονιάς προφανώς και κανένας από σας δεν µπορεί να µας πεί κάτι γι αυτήν ,για την δράση της ,
το παρελθόν της ,δεν µπορεί να µας πει κάποιος πότε έκανε έναρξη για να αποκοµίσουµε πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα. Βιάζοµαι
να σας πω ότι το πρώτο συµπέρασµα που θα αποκοµίσουµε είναι ότι είναι µια εταιρία που συστήθηκε γι αυτόν τον λόγο για να
αναλάβει δηλαδή την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Ευνόητο είναι ότι από την πλευρά µας σαν Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά
το καταψηφίζουµε γιατί θεωρούµε ότι µόνο διαφάνεια δεν εκφράζει αυτή η διαδικασία και πιστεύω ότι το καλύτερο που έχετε να
κάνετε είναι να το αποσύρετε . Παρακαλώ να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι επιθυµώ να µου προσκοµισθεί το καταστατικό της εν
λόγω εταιρίας και να πληροφορηθεί επίσης για τον υπεύθυνο.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Για µας το κύριο είναι η ιδιοκτησία του φυσικού πλούτου της χώρας και από την
στιγµή που η ιδιοκτησία του φυσικού πλούτου της χώρας ανήκει σήµερα σε ένα κράτος που κάνουν κουµάντο αυτοί που έχουν την
οικονοµική εξουσία ,δηλαδή το µεγάλο κεφάλαιο όπως το λέµε εµείς ,ή οι επενδυτές και µεγαλοεπιχειρηµατίες όπως το λέτε εσείς και
το κράτος αυτό έχει κυβερνήσεις , πολιτικό προσωπικό –τοπικές διοικήσεις ,περιφέρειες ,δήµους που στην πλειοψηφία τους είναι
υπάλληλοι αυτής της πολιτικής έχει σαν αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε την κατάληξη αυτή σε σχέση µε τα σπήλαια η οποία
κατάληξη αφορά δύο επίπεδα α) την ασφάλεια -προστασία και αξιοποίηση αυτού του πλούτου που έχει εκτός από ιστορική αξία και
πολιτιστική και τουριστική , προς όφελος του λαού και β) είναι όσον αφορά την λειτουργία του που αφορά το προσωπικό που και
τα δύο έχουν σχέση µε το πρώτο, το ποιος κάνει κουµάντο και σαν τρίτο που θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτό έχει να κάνει και µε
την εµπορική πολιτική που ακολουθείτε την διαχείριση δηλαδή των εισιτηρίων κ.λ.π–τα οικονοµικά που σας το έχουµε επισηµάνει
επαννειληµένως και χρόνια περιµένουµε κάτι να κάνετε. Όσον αφορά την λειτουργία των σπηλαίων µε τα προβλήµατα που
δηµιουργηθήκαν µε τον σεισµό που είσαστε γνώστες , στο όνοµα του τουρισµού και του τουριστικού προϊόντος µε την κακή έννοια,
δηλαδή µόνο της οικονοµικής και εισπρακτικής και όχι µε το να µπορεί µε ασφάλεια -διαχρονικά και µε σωστές προϋποθέσεις να
λειτουργήσουν τα σπήλαια προς όφελος των τουριστών και των εργαζοµένων.
Τέλος φέρνετε ένα διαγωνισµό και έκανα ένα κρίσιµο ερώτηµα ,ποια είναι αυτή η εταιρία , αν στήθηκε πριν κανένα δίµηνο –τρίµηνο
, εάν είναι αντίστοιχη της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ , ερωτήµατα κάνουµε , θα δούµε τι είναι και τι αποτέλεσµα θα έχει , αν θα καταλήξει
µε χρέη προς το ΙΚΑ την εφορία και εργαζόµενους.
Πως λειτουργούν αυτό το διάστηµα τα σπήλαια, µας είχατε πεί ότι θα λειτουργήσουν µε υπαλλήλους της οικονοµικής υπηρεσίας
αλλά ξέρετε ότι λειτουργούν µε αγνώστους. Η διαδικασία λοιπόν αυτή για µας είναι κεντρική ότι δηλαδή ιδιωτικοποιείτε την
λειτουργία των σπηλαίων , ότι δεν έχετε πάρει µέτρα για την επισκευή και ασφάλειά τους και ότι δεν έχετε να φροντίσει να
τελειώσουν οι απαραίτητες µελέτες.
Προτεραιότητα σας δεν είναι ο λαός και οι δηµότες παρά µόνο το κέρδος , εµείς καταψηφίζουµε την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης
των σπηλαίων .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Κουρκουµέλης Ηλίας .
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) την 120/26-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού.
5) το µε αριθµ. πρωτ. 15599/10-05-2016 παραπάνω Πρακτικό.
Και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ.15599 /16-05-2016 Πρακτικό Επιτροπής του Ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς Για τις εργασίες:
α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης
β) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης
2. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την συνέχιση της ∆ιαδικασίας( αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς) για την
εργασία «Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης Ληµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης»
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 12996/20-04-2015 ∆ιακήρυξη(άρθρο 5, παρ. 5.1 ) του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Οικονοµικό φορέα οποίος κατέθεσε προσφορά µε µοναδικό α/α
συστήµατος 33236, και αναλυτικά για την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ,του οποίου η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης βάσει
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της αριθ. 12996/20-04-2016 ∆ιακήρυξης.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 131 / 2016
Α∆Α: 7ΣΠΛΩΕ5-6ΒΡ
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 6 ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης: «Έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ.
πρωτ. 13613/ 26-04-2016 εισήγηση του στην οποία αναφέρει τα εξής:
Aργοστόλι : 26.04.2016
` Αριθ. Πρωτ.: 13613
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε
µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την
παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.
4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής:
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν
ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη
έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000,00) ευρώ.
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που
συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου
αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου να
λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη.
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται:
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της
δαπάνης.
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών».
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις
που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να
ανταποκρίνεται στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση στην εναποµείνασα
πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014)
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, όµως πρέπει να έχει
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του
έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ.
γ του πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόµο
εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής
πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.
Ο ∆ήµος µας προτίθεται να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Εργασίας «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης
ακινήτων ∆ήµου», συνολικού ποσού 19.680,00€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε
δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να καλυφθεί από ΣΑΤΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 19.680,00€, ενώ το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της
δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 13.000,00€.
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 276/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την
αριθ. πρωτ. 25942/2521/31-12-2015 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό
που αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την δέσµευση πίστωσης ύψους
δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (19.680,00€) για την υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου
αξιοποίησης ακινήτων ∆ήµου» το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και 2017 ως εξής:
- Στο τρέχον έτος 2016 δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (13.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6162.05 του προϋπολογισµού του
τρέχοντος έτους 2016 µε τίτλο «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων ∆ήµου»µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ το οποίο και
δεσµεύεται µε την παρούσα
- στο έτος 2017 ποσό έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (6.680,00€) από ΣΑΤΑ.

641

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: « Η ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς (Ν∆) χέρι-χέρι µε την µείζονα «αντιπολίτευση»
του Θ. Μιχαλάτου της Ανεξάρτητης Κεφαλονιάς σήµερα στην Οικονοµική επιτροπή παίρνουν την σκυτάλη από την κυβερνητική
πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ευθυγραµµιζόµενοι πλήρως µε τις εντολές ΕΕ-∆ΝΤ- µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων στο όνοµα της
αξιοποίησης της ∆ηµοτικής περιουσίας ανοίγουν τον δρόµο µε την ανάθεση σε εταιρεία Συµβούλων Επιχειρήσεων να οργανώσει την
«διαφήµιση» των φιλέτων και των ασηµικών του ∆ήµου για να βρεθεί ο επενδυτής που θα τα παραχωρήσει για εκµετάλλευση.
Τα ακίνητα που αναφέρονται είναι αυτά που δεν πρόλαβαν να ιδιωτικοποιήσουν οι προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές :
1.Οικόπεδο στο Μετόχι Παλικής 148 στρεµµάτων.
2.∆ιώροφο κτίριο συνολικής έκτασης 476,30τµ στο Φισκάρδο.
3.Τουριστικό περίπτερο Ασου 355,72τµ στους πρόποδες του κάστρου.
4.Τουριστικό περίπτερο Αίνου.
Η ∆ηµοτική Αρχή µε ουσιαστική σύµπλευση της µείζονος αντιπολίτευσης και των άλλων δυνάµεων του
ευρωµονόδροµου
αποδεικνύουν στην πράξη ότι µαζί µε την φοροληστεία του λαού µέσω των ∆ηµοτικών φόρων και τελών, των κατασχέσεων, την µη
πραγµατοποίηση έργων για την κάλυψη βασικών λαϊκών αναγκών βάζουν στόχο και τα φιλέτα του ∆ήµου που µεθοδεύουν να τα δώσουν σε
επιχειρηµατικούς οµίλους προκειµένου να τους αυξήσουν την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητα τους. Την ίδια ώρα που παραιτούνται
από οποιαδήποτε διεκδίκηση των εκατοµµυρίων ευρώ που χρωστάει το κράτος από επιχορηγήσεις που είναι θεσµοθετηµένες, που καταχρεώνουν
τον ∆ήµο µε νέα δάνεια, την ίδια ώρα που πληρώνουν έξοδα του κεντρικού κράτους (πχ ενοίκια ∆ΟΥ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επισκευές µέσων
του Λιµεναρχείου κ.λ.π.), την ίδια ώρα που κρύβουν και βάζουν πλάτη µη δίνοντας στοιχεία για τους µεγαολοφειλέτες σε ∆ήµο, Λιµενικό Ταµείο,
∆ΕΥΑΚ, κραδαίνουν τον κίνδυνο της χρεοκοπίας ως πρόσχηµα και µοχλό για να νοµιµοποιήσουν στη συνείδηση του λαού την εκποίηση της
∆ηµοτικής περιουσίας. Στην ουσία «ξαλαφρώνουν» το κράτος ώστε να σπρώξει τα τεράστια κεφάλαια στο µεγάλο κεφάλαιο και να το βοηθήσει να
ξεπεράσει την κρίση.Η Λαϊκή Συσπείρωση θα αναδείξει το όλο θέµα στον λαό της Κεφαλονιάς καταγγέλλοντας αυτή την πολιτική και βοηθώντας µε
όλες τις δυνάµεις µαζί µε το ταξικό κίνηµα για την ανατροπή της ώστε αυτά να µείνουν στα χαρτιά. Η ∆ηµοτική περιουσία ανήκει στο λαό της
Κεφαλονιάς και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του καλύπτοντας σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στην ψυχαγωγία, τον αθλητισµό, τον πολιτισµό
στην ξεκούραση, την παιδεία κ.λ.π. Με αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουµε την εισήγηση».
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης .
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) την 467/26-04-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (19.680,00) για την
υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων ∆ήµου » το οποίο κατανέµεται στα έτη 2016 και
2017 ως εξής:
- Στο τρέχον έτος 2016 δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ (13.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 00.6162.05 του προϋπολογισµού του τρέχοντος
έτους 2016 µε τίτλο «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων ∆ήµου» µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ το οποίο και δεσµεύεται
µε την παρούσα.
- στο έτος 2017 ποσό έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ ( 6.680,00 €) από ΣΑΤΑ.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132 / 2016
Α∆Α: 72∆ΙΩΕ5-Ν4Υ
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος .
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η Μαΐου 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 15286/13 -05-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών
ευρέθησαν παρόντες τα έξι ( 6 ) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφία Γαρµπή
2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος
3. Κουρκουµέλης Ηλίας
4.Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος )

Ζαπάντης Ανδρέας
Θεόδωρος Φλωράτος
∆ιονύσιος Λυκούδης
Ιωάννης Λυκούδης
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5. Κωνσταντάκης ‘Αγγελος (αναπλ. Μέλος ΑΠΩΝ από 130 έως 133/2016 ) Ανουσάκης Νικόλαος
6. Γκισγκίνης Νικόλαος
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη
το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού
προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος» θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 17-05-2016 σχέδιο διακήρυξης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη Προσφορά για την
προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 49.200,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.15/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς και µε τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου, τελευταίας πενταετίας, καλαθοφόρου οχήµατος
(µηχανήµατος έργου ΜΕ) στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, τουλάχιστον 18,0 m ύψους εργασίας (ύψος πατώµατος καλαθιού από το έδαφος
άνω των 16,5 m) και 6,0 m οριζόντιας εργασίας.
Το όχηµα θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών:
• του συνεργείου ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού: αλλαγή λαµπτήρων) και
• του τµήµατος πρασίνου (κλάδεµα δέντρων κλπ.)
Θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής κατασκευής.
Λοιπές λεπτοµέρειες, περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
2. Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ
185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή
δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006
3. Την Π 1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010
τεύχος B)
4. Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»
5.
Της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003 «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων»
6. Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)»
7. Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις»
8. Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
9. Της Εγκύκλ. ΟΙΚ. 372/1709/26-01-1999 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σχετικών µε θέµατα κρατικών αυτοκινήτων και
επικοινωνιών στις Περιφέρειες»
10. Του Άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης»
11. Του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ) και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και
377/93»
12. Της Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των
Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και δικύκλων»
13. Της Εγκύκλ. 1759/25489/12-12-2005 «έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εµπόριο»
14. Της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας

643

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη
προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε τους όρους που καθορίζει το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Κανόνες δηµοσιότητας
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 της 11389/93
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)
Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.
3801/2009.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
Για ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης
(ΕΚΠΟΤΑ).

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ορισµοί
«Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς
Οδός
:
Πλατεία Βαλλιάνου
Ταχ.Κωδ.
:
28100
Τηλ.
:
26713 – 60153
Telefax
:
26710 – 22572
E-mail
:
prom@kefallonia.gov.gr
«Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»:
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο
διαγωνισµός
«∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή «(∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»:
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς
«∆ιευθύνουσα Υπηρεσία»: Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Οδός
:
Πλατεία Βαλλιάνου
Ταχ.Κωδ.
:
28100
Τηλ.
:
26713 – 60153
Telefax
:
26710 – 22572
E-mail
:
prom@kefallonia.gov.gr
«Προϊσταµένη Αρχή»: Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση
«∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
«Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
«Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συµµετέχοντες.
«Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
«Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
«Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να
εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της
ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την
παραλαβή των Παραδοτέων της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Προθεσµία παραλαβής τευχών
Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε την µελέτη, διατίθεται από τον ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ:
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών:
Οδός
:
Πλατεία Βαλλιάνου
Ταχ.Κωδ.
:
28100
Τηλ.
:
26713 – 60153
Telefax
:
26710 – 22572
E-mail
:
prom@kefallonia.gov.gr
κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη και την Μελέτη, µέχρι και επτά
(7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού), από την παραπάνω
υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 00ην ΜΑΪΟΥ 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στην
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών:
Οδός
:
Πλατεία Βαλλιάνου
Ταχ.Κωδ.
:
28100
Τηλ.
:
26713 – 60153
Telefax
:
26710 – 22572
E-mail
:
prom@kefallonia.gov.gr
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. ∆ιονύσιος Παγώνης
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υποβολή προσφορών – φάκελος προσφοράς – χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην,
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών:
Οδός
:
Πλατεία Βαλλιάνου
Ταχ.Κωδ.
:
28100
Τηλ.
:
26713 – 60153
Telefax
:
26710 – 22572
E-mail
:
prom@kefallonia.gov.gr
µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας
(περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή
µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο
σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια:
«∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς».
• Ο αριθµός της διακήρυξης.
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους:
1. τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
2. τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς,
3. τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.
Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Τα περιεχόµενα του υποφάκελου της Τεχνικής Προσφοράς για το καλαθοφόρο όχηµα, θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα
από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία, τους κανονισµούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally
friendly vehicles).
Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήµατος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο νοµοθετήµατα, τα οποία καλύπτουν:
• Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήµανσή τους µε τη σήµανση CE, σύµφωνα µε την Οδηγία
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της
οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (Π∆ 57/2010, ΦΕΚ 97/Α’/25-06-2010).
• Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως ορίζεται στον «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών
Μηχανηµάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003).
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Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας.
Στην τεχνική περιγραφή του προµηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτηµα Α της
Μελέτης για το όχηµα (καθώς και τεχνική περιγραφή για την υπερκατασκευή – καλάθι), σε συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές
της Μελέτης και να προσκοµίζονται µε την προσφορά του, το σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων (τεχνικών χαρακτηριστικών,
πιστοποιητικών, εγγυήσεων: καλής λειτουργίας & παροχής ανταλλακτικών, συνθηκών λειτουργίας, χρωµατισµών – επιγραφών,
εγχειριδίων, κατάλογο ανταλλακτικών, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, κλπ.) των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η
συµµόρφωσή τους µε αυτές.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνετε εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα 2 µηνών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά συµµετοχής των
επόµενων παραγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του
Ν. 4250/14.
Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες.
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής:
1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.α.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά Αντίγραφα αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013).
3. Απλά Αντίγραφα ιδιωτικών Εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου
1 του Ν. 4250/2014.
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να
εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014, την κατευθυντήρια οδηγία 6 της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ του Υπουργείου ∆ιοικητικής
µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να
προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού:
Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας) που είναι το 2%
επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ
Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους,
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των Ο.Τ.Α.
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
• Τα κατασκευαστικά στοιχεία του καλαθοφόρου πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κ.Ο.Κ. Επίσης, το
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καλαθοφόρο θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή του µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την
έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και συγκεκριµµένα αυτών της παραγράφου 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ του Κεφαλαίου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης.
∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,προς όλους τους ασφαλιστικούς
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια 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
Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος ,
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες
Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.
Γ. Ειδικότερα τα ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , στις περιπτώσεις των Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις
Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης Η. του παρόντος άρθρου.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον:
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης,
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να υπογράφονται από το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και να
φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών
και των τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των
δικαιολογητικών κατά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή
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φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών των κυρίως φακέλων και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των
κυρίως φακέλων µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας.
Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ της Μελέτης ή το
άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονοµική Επιτροπή που
αποφασίζει σχετικά.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του αναδόχου
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Η Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ανακοίνωση αποτελέσµατος
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο
Κεφαλλονιάς, σε χρόνο όχι
µικρότερο των 10 ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύµβαση
Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του
ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε την προσφορά
του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές
ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Παραλαβή
Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος έργου (ΜΕ) - καλαθοφόρου οχήµατος, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα
λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και τα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Πληρωµή
Η πληρωµή της αξίας του προς προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36
παρ. 1α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του καλαθοφόρου οχήµατος, αυτό δεν πληροί τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν κατά την
παραλαβή της προµήθειας παρουσιαστεί κακή λειτουργία των εξαρτηµάτων – υλικών της ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της
διενέργειας της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Προσφερόµενες τιµές, προϋπολογισµού προσφοράς
Οι προσφερόµενες τιµές στον προϋπολογισµό προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιµές του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 21ο
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Σταθερότητα τιµών
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Εγγύηση συµµετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ηµερολογιακών ηµερών τουλάχιστον) το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της προεκτιµώµενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 157 του
Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), δηλαδή στο ποσό των 800,00 €.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157
(παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014).
Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι
τουλάχιστον για ενενήντα ηµέρες (90) έως και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του καλαθοφόρου. δηλαδή τρεις (3)
µήνες (συµβατικός χρόνος παράδοσης) από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης.
Στο προηγούµενο διάστηµα περιλαµβάνεται η δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ∆ήµου.
Εάν κατά την εξέταση µιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά
αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή.
Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκµηριωµένα) από την αρµόδια επιτροπή
αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει µια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως
επουσιώδεις, κρίνεται ως αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και µια απόκλιση έχει κριθεί τεκµηριωµένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή
κρίνεται τεχνικά µη αποδεκτή και απορρίπτεται.
Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία συνεχίζεται µε τη βαθµολόγηση των
τεχνικών προσφορών.
Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν
συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σαφή εικόνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η συµφερότερη προσφορά, η οποία βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα
οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α «Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην Οµάδα Β «Τεχνική
Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως ακολούθως:
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)
Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση το 50 (άθροισµα των αντίστοιχων υποκριτηρίων των
επί µέρους κριτηρίων) ως εξής:
Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων είναι 50 για τις περιπτώσεις στις οποίες καλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί µέχρι το 60 (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου
υπολογίζει την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) και κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά
(δηλαδή από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι (6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως:

ανηγµένη τιµή =

άθροισµα βαθµολογ ίας οµάδας Α + Β
οικονοµική προσφορά ( χωρίς το Φ.Π.Α.)

Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης (βλέπε Παράδειγµα Πίνακα 1, 2 &
Πινάκων Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά (από τη µεγαλύτερη
προς τη µικρότερη) της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς (δηλαδή του αθροίσµατος βαθµολογίας των οµάδων Α+Β)
και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος προµηθευτής αναδεικνύεται µε κλήρωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Χρόνος παράδοσης, ποιότητα
εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την
πώληση, τεχνική υποστήριξη βοήθεια εκ µέρους του
κατασκευαστή και εκπαίδευση

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Συµφωνία υλικού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα
και τεχνική αξία, καταλληλότητα,
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα,
αξιοπιστία και ασφάλεια στη
λειτουργία και την χρήση του

ΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συµφωνία υλικού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα
και τεχνική αξία, καταλληλότητα,
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα,
αξιοπιστία και ασφάλεια στη
λειτουργία και την χρήση του

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2:
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1:
OXHMA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΟΜΑ∆Α Β:

ΟΜΑ∆Α Α:

ΟΜΑ∆Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Β

ΑΠΌ

ΕΩΣ

30%

15

18

30%

15

18

30%

15

18

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαµος οδήγησης

10%

5

6

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: Ανυψωτικός µηχανισµός

35%

18

21

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Καλάθι εργασίας

35%

18

21

10%

5

6

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Χειριστήρια

10%

5

6

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.5: Υδραυλικό σύστηµα

10%

5

6

10%

5

6

10%

5

6

30%

15

18

25%

13

15

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: ∆ιαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή
πλαισίου - Κατανοµή φορτίων ανά άξονα

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Ποδαρικά σταθεροποίησης

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος παράδοσης
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: Εκπαίδευση προσωπικού του ∆ήµου
στον χειρισµό του µηχανήµατος
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: ∆ιάρκεια εγγύησης καλής
λειτουργίας (διατήρησης)
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος
ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή
βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό
προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο
διάστηµα αυτό για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που
παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά
περίπτωση, κλπ.)

20%

50%

30%
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ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: ∆ιάρκεια περιόδου συντήρησης στην
οποία δεσµεύονται ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλα τα
απαραίτητα ανταλλακτικά

25%

13

15
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Πίνακας 2: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(σε συνέχεια του Πίνακα 1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕxΑ

Γ

∆

Ε

ΣΤ

14,800000

2,960000

14,316667

3,208333

12,033333

0,160000

16

16

16,000000

4,800000

15

16

17

16,000000

4,800000

15

17

15

15,666667

4,700000

5

5

5

5,000000

0,500000

18

19

18

18,333333

6,416667

18

18

18

18,000000

6,300000

5

6

5

5,333333

0,533333

5

6

5

5,333333

0,533333

5

6

5

5,333333

0,533333

5

6

5

5,333333

0,533333

5

5

5

5,000000

0,500000

15

15

15

15,000000

4,500000

13

13

13

13,000000

3,250000

13

13

13

13,000000

3,250000

Η

Θ

0,000253

16

Ζ

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = Η / Θ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΓxΒ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)

ΓxΒ

25.000,00

Μ.Ο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ Α + Β

3

6,328333

2

6,168333

1

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ &
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

0,160000

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α&Β

Α
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή
(Φθίνουσα Ταξινόµηση)

Α/Α Προσφοράς Προµηθευτή

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΝΗΓΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1

Α

0,000275

2

Β

0,000333

3

Γ

0,000226

4

∆

0,000275

5

Ε

0,000288

6

ΣΤ

0,000243

7

Ζ

0,000243

8

Η

0,000253

9

Θ

0,000275

10

Ι

0,000286

Ετικέτες γραµµής
Β
2
Ε
5
Ι
10
∆
4
Θ
9
Α
1
Η

Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή
(Φθίνουσα Ταξινόµηση - ∆εδοµένα Γραφήµατος)

Μέγ. από
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Άθροισµα από
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Ετικέτες γραµµής

0,000333

Β

0,000333

0,000333

Ε

0,000288

0,000288

Ι

0,000286

0,000288

∆

0,000275

0,000286

Θ

0,000275

0,000286

Α

0,000275

0,000275

Η

0,000253

0,000275

Ζ

0,000243

0,000275

ΣΤ

0,000243

0,000275

Γ

0,000226

0,000275

(κενό)

0,000275

Γενικό Άθροισµα

0,002698

0,000253
8

Ζ

0,000253

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

0,000243
7

0,000243
0,000243

6

0,000243
0,000226

3

0,000226

ΣΤ
Γ

Β

(κενό)
(κενό)
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Γενικό Άθροισµα

0,000333
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ΑΡΘΡΟ 25ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς κλπ..
ΑΡΘΡΟ 26ο
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει εντός του προβλεπόµενου συµβατικού χρόνου, δηλαδή εντός
των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Αργοστόλι 18/05/2016
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Η Πρόεδρος προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού την 13η Ιουνίου ηµέρα ∆ευτέρα και σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος να
επαναληφθεί την 20η Ιουνίου ηµέρα ∆ευτέρα.
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί πιστεύει πως το ποσό που διατίθεται από τον ∆ήµο
για την αγορά µεταχειρισµένου καλαθοφόρου έχει πολύ µικρή διαφορά από την αγορά ενός καινούργιου µε όλα
τα θετικά επακόλουθα.
Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε από την Πρόεδρο ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία
Γαρµπή -Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Ηλίας Κουρκουµέλης.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).
3) την 438 /2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης .
4) την 116/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου και το σχέδιο της διακήρυξης.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του
δηµόσιου
πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη
Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 49.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α σύµφωνα µε την 15/2015 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 49.200,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 30.7132.03 και
τίτλο «Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος»
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 13 Ιουνίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις 13 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.µ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την ∆ευτέρα 20
Ιουνίου 2016.
4. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ) και η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 133 / 2016
Α∆Α: 6ΞΚΠΩΕ5-Χ76
ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού Εντάλµατος
Προπληρωµής .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος
το 8 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού
Εντάλµατος Προπληρωµής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.πρωτ. 14698/9-05-2016 διαβιβαστικό του µε το οποίο
διαβιβάζει την απόδοση λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής της υπαλλήλου κ. Ουρανίας Μπαράκου , θεωρηµένη
από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο στα οποία αναφέρονται τα
παρακάτω:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής»
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Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής(αριθµ.
ΧΕΠ 221 Β /2016 ) της Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μπαράκου Ουρανίας που είχε εκδοθεί µε την
αριθµ. 26/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς
β)Κατάσταση Παραστατικών
Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση µε το σκεπτικό ότι τα ποσά αυτά
χρησιµοποιούνται για δαπάνες οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν µε πρόχειρους διαγωνισµούς.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή -Αραβαντινός ∆ιονύσιοςΗλίας Κουρκουµέλης.
Και αφού έλαβε υπόψη :
το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την 26/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Μπαράκου Ουρανία για την απόδοση του λογαριασµού του και την
παραπάνω εισήγηση.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του υπ αρίθ. 221 Β / 2016 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής
ποσού 2.000,00 € έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. Ουρανία Μπαράκου
µαζί µε τα σχετικά
δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
2. Απαλλάσσει την κ. Μπαράκου Ουρανία από υπόλογο του ποσού των 2.000,00 € το οποίο είχε διατεθεί
από τον Κ.Α 20.6635 Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας
της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε την 26/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 134 / 2016
Α∆Α: 6Ζ61ΩΕ5-604
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κάλυψη δαπανών
κίνησης και µεταβίβασης αυτοκινήτων από Ο.∆.∆.Υ .
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος
εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογο
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κάλυψη δαπανών κίνησης και µεταβίβασης αυτοκινήτων από
Ο.∆.∆.Υ . » έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.15657/17-05-2016 εισήγηση του, θεωρηµένη από
τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. Γερολυµάτο Γεράσιµο για την
κάλυψη δαπανών κίνησης και µεταβίβασης αυτοκινήτων από Ο.∆.∆.Υ . »
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού
1.500,00 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Γεράσιµο Γερολυµάτο για την κάλυψη δαπανών κίνησης
και µεταβίβασης αυτοκινήτων από Ο.∆.∆.Υ» και αναλυτικά :
ΠΟΣΟ
1.500,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [Γερολυµάτο Γεράσιµο )

Κ.Α.
00.6495.07 (500/2016 πρόταση)

Με συνηµµένα : α) έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
γ) Έγγραφο Υπ. Εσωτέρικών
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:
«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:
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«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. Γερολυµάτο Γεράσιµο ποσού 1.500,00 € από τον Κ.Α 00.6495.07 για την κάλυψη δαπανών κίνησης
και µεταβίβασης αυτοκινήτων από Ο.∆.∆.Υ .
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 –Γκισγκίνης Νικόλαος –
Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Κουρκουµέλης Ηλίας Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την 500/17-05-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
3) το 12011 /13 -04-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
4) την Φ 044/2333/20125/24-03-2016 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.500,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον
Κ.Α 00.6495.07 µε τίτλο «∆απάνες µεταβίβασης και µεταφοράς επιβατικών αυτ/των από τον Ο∆∆Υ ».
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γερολυµάτο Γεράσιµο
ποσού 1.500,00 € από τον Κ.Α 00.6495.07 για την κάλυψη δαπανών κίνησης και µεταβίβασης αυτοκινήτων
από Ο.∆.∆.Υ .
3. Η απόδοση λογαριασµού των παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής θα γίνει έως την 17/08/2016.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 135 / 2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α∆Α: 7ΡΑΒΩΕ5-Ι92
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2016.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 10ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2016.»
καταθέτει προς έγκριση επιπροσθέτως εκτός του πίνακα της ηµερήσιας διάταξης το παρακάτω πίνακα εκθέσεων ανάληψης
υποχρεώσεων που αναλυτικά έχει ως εξής:

501 2.706,00 2.706,00 Κατασκευή περίφραξης κοιµητηρίου Ληξουρίου.
6ΘΤΝΩΕ5-ΨΑΧ
Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία
502 15.000,00 15.000,00 κυλικείου παραλίας Μύρτου
ΩΧΑΓΩΕ5-0ΓΞ
503 50.000,00 50.000,00 Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για
504 65.000,00 65.000,00 λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου

7ΨΜ5ΩΕ5-2Ω8
7ΕΩΠΩΕ5-7ΟΘ
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Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία
505 45.000,00 45.000,00 κυλικείου παραλίας Μύρτου

ΩΥ5ΗΩΕ5-ΑΜ5

506 3.542,40 3.542,40 Προµήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων ΑΠΟ Ο.∆.∆.Υ.

636ΙΩΕ5-6ΜΜ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ_x000D_
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ
507 46.626,18 46.626,18 ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) ,15ος ΛΟΓ/ΟΣ

6Ψ∆ΩΩΕ5-7ΝΣ

και ζητά την έγκριση των Μελών της Επιτροπής για να συζητηθούν εκτός ηµερήσιας .
Για την συζήτηση τους εκτός ηµερησίας συµφωνούν οι κ. κ Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Γκισγκίνης
Νικόλαος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος.
Στην συνέχεια µετά από ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής για τις παραπάνω προτάσεις και απαντήσεις από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη :
Τον προταθέντα από την Πρόεδρο παραπάνω πίνακα προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής
Υπηρεσίας ως έχει (τις 501-502-503-504-505-506 & 507 προτάσεις) ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος
Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Κουρκουµέλης Ηλίας Κωνσταντάκης Άγγελος.
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 501-506 και 507.
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις: 506 και 507.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 10ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση
δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις .
Ζητείται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού 2016 των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Αριθ.
Ηµ/νία
έκθεσης έκδοσης
463

Ποσό

Αιτιολογία

Εργασίες επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων
25/04/2016 6.915,17 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ
196,80 ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ

ΚΑ
10.6261.01

10. 6462

Υπόλοιπο
ΚΑ
0,60

468

04/05/2016

53,52

470

10/05/2016 15.000,00 Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων 2016[ΜΕΛΕΤΗ]

70.6235.01

0,00

471

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Αργοστολίου 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.16

0,00

472

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Παλικής 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.17

0,00

473

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Πυλάρου 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.18

0,00

661

474

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 8.000,00 Σάµης 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.19

0,00

475

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Ελειού Πρόννων 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.20

0,00

476

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 24.000,00 Λειβαθούς 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.21

0,00

477

10/05/2016

Συντήρηση πλοϊµότητας των επτά λεµβών
700,00 λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης.

70. 6265

4.300,00

478

10/05/2016

246,00 ∆ηµοσίευση µίσθωσης ακινήτου

10. 6463

7.071,36

479

11/05/2016 4.674,00 Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε.Αργοστολίου

480

Εργασίες κοπής δένδρων δηµοτικών νεκροταφείων ∆. Ε.
11/05/2016 8.000,00 Παλικής
45.6262.01

481

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 2ο
11/05/2016 7.000,00 ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

486

13/05/2016

487

16/05/2016

488

16/05/2016 2.934,78 Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών

489

16/05/2016

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
302,00 συγκροτήµατα και Λογισµικά

10.7134.00 10.621,47

490

16/5/2016

193,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

10. 6264

6.056,70

16/5/2016

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
(ακύρωση της αριθµ. 107/2016:Κατάρτισης όρων µε την
73,80 αριθ.125/2016 Αποφ.Οικ/ής)
30. 6462

4.740,48

492

16/5/2016

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ:α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ,
γ)ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ &
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ,δ)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ1.291,50 ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΓΑ &ΤΟ ΝΠ∆∆ ΟΚΑΠ,
10. 6463

2.595,36

493

16/5/2016

491

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ184,50 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ
Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού
62,00 εξοπλισµού

108,31 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.
Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου του
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000 (3ος
5.792,88 λογαριασµός)

494

16/5/2016

495

16/5/2016

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (συµµετοχή σε
369,00 διάφορα προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες κ.λ.π. )

496

16/5/2016

39,36 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 123/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ.

30.7333.11 10.326,00

15.7326.02

0,00
200,00

10. 6463

3.886,86

10. 6265

2.261,50

35. 6662

7.573,64

10. 6264

5.948,39

64.7323.01

806,17

00.6495.00

369,00

10. 6463

2.556,00

662

497

16/5/2016

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΗΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
183,39 ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ

498

16/5/2016

896,80 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου.

10. 6614

1.581,43

499

16/5/2016

984,00 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας.

30.6699.02

4.125,26

10. 6463

2.372,61

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 : 463 -499 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.
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις: 481-480-486-488-491 και 494.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Κουρκουµέλης ΗλίαςΚωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος
3)την 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

1. Εγκρίνει ως έχουν τις παρακάνω δαπάνες
και διαθέτει τις αντίστοιχες
εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού 2016 .
Αριθ.
Ηµ/νία
έκθεσης έκδοσης
463

Ποσό

πιστώσεις

Αιτιολογία

Εργασίες επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων
25/04/2016 6.915,17 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ
196,80 ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ

σε βάρος των

ΚΑ
10.6261.01

10. 6462

Υπόλοιπο
ΚΑ
0,60

468

04/05/2016

53,52

470

10/05/2016 15.000,00 Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων 2016[ΜΕΛΕΤΗ]

70.6235.01

0,00

471

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Αργοστολίου 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.16

0,00

472

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Παλικής 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.17

0,00

473

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Πυλάρου 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.18

0,00

474

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 8.000,00 Σάµης 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.19

0,00

475

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 15.000,00 Ελειού Πρόννων 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.20

0,00

663

476

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας
10/05/2016 24.000,00 Λειβαθούς 2016 [ΜΕΛΕΤΗ]
70.6162.21

477

10/05/2016

Συντήρηση πλοϊµότητας των επτά λεµβών
700,00 λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης.

70. 6265

4.300,00

478

10/05/2016

246,00 ∆ηµοσίευση µίσθωσης ακινήτου

10. 6463

7.071,36

479

11/05/2016 4.674,00 Συντήρηση αγροτικής Οδοποίας ∆.Ε.Αργοστολίου

30.7333.11 10.326,00

480

Εργασίες κοπής δένδρων δηµοτικών νεκροταφείων ∆.
11/05/2016 8.000,00 Ε. Παλικής

45.6262.01

0,00

481

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 2ο
11/05/2016 7.000,00 ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

15.7326.02

200,00

486

13/05/2016

487

16/05/2016

488

16/05/2016 2.934,78 Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών

489

16/05/2016

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
302,00 συγκροτήµατα και Λογισµικά

10.7134.00 10.621,47

490

16/5/2016

193,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

10. 6264

6.056,70

16/5/2016

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
(ακύρωση της αριθµ. 107/2016:Κατάρτισης όρων µε την
73,80 αριθ.125/2016 Αποφ.Οικ/ής)
30. 6462

4.740,48

492

16/5/2016

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ:α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆Ε ΠΥΛΑΡΟΥ,
γ)ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ &
ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ,δ)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ1.291,50 ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΓΑ &ΤΟ ΝΠ∆∆ ΟΚΑΠ,
10. 6463

2.595,36

493

16/5/2016

491

494

16/5/2016

495

16/5/2016

496

16/5/2016

497
498

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ184,50 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ
Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού
62,00 εξοπλισµού

108,31 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.
Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου Ληξουρίου του
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000 (3ος
5.792,88 λογαριασµός)
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (συµµετοχή σε
369,00 διάφορα προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες κ.λ.π. )

0,00

10. 6463

3.886,86

10. 6265

2.261,50

35. 6662

7.573,64

10. 6264

5.948,39

64.7323.01

806,17

00.6495.00

369,00

10. 6463

2.556,00

16/5/2016

39,36 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 123/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΗΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
183,39 ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ

10. 6463

2.372,61

16/5/2016

896,80 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου.

10. 6614

1.581,43

664

499

16/5/2016

984,00 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας.

506

17/5/2016

507

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_x000D_
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
17/5/2016 46.626,18 (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) ,15ος ΛΟΓ/ΟΣ

3.542,40 Προµήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων ΑΠΟ Ο.∆.∆.Υ.

501 17/5/2016 2.706,00 Κατασκευή περίφραξης κοιµητηρίου

Ληξουρίου 45.7335.01

30.6699.02

4.125,26

10.7132.00

0,00

10.7336.02 140.507,72

1.338,61

2. Για τις προτάσεις 502-503-504 και 505 δεν λαµβάνεται απόφαση γιατί κατά την συζήτηση τους δεν
ψηφίστηκαν από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το άρθρο 67. παρ. 7 του Ν 3852/2010.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 136 / 2016
Α∆Α: 64ΞΙΩΕ5-317
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 122/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 11ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης «Ανάκληση της 122/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» αναφέρει τα παρακάτω:
Στην 15η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής συζητήθηκε και αποφασίστηκε µε την 122/2016 απόφαση η
απευθείας ανάθεση του του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων(Μόνωση παλαιού ∆ηµαρχείου Αργοστολίου)» 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
Επειδή ‘όµως σύµφωνα µε αριθµ. πρωτ. 46847/7-12-2015 Έκθεση Αυτοψίας –Τεχνική Έκθεση της Προϊσταµένης
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίζεται ότι για την ανωτέρω ανάθεση ισχύουν οι
διατάξεις α) του Π.∆ 28/1980 και β) του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν 3463/2006 η ανάθεση αυτή πρέπει να γίνει µε
απόφαση ∆ηµάρχου, για τον λόγο αυτό ζητείται η ανάκληση της 122/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
αναφέρονται 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 ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Κουρκουµέλης Ηλίας Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ανακαλεί την 122/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση έργου «Εργασίες
επισκευής και συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων(Μόνωση παλαιού ∆ηµαρχείου
Αργοστολίου)».
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

666

