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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 18 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16 η  Ιουνίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 16 η  Ιουνίου   του έτους 2017, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  18054 /12-06-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος                                                                         
2. Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                                                             Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                          
3.Παπαναστασάτος Ευάγγελος                                                                             ∆ηµητράτος Γεράσιµος  
4.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                           Γκισγκίνης Νικόλαος  
5. Κωνσταντάκης Άγγελος .   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   137  / 2017                                                                       Α∆Α: 7Φ4ΩΩΕ5-6ΗΩ 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική 
έδρα Αργοστολίου) . 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική έδρα 
Αργοστολίου)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 16470 /30-05-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
  Στις 15.06.2017 συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (µεταβατική 

έδρα Αργοστολίου) η από 22.05.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 973/04.06.2010 προσφυγή του πρώην ∆ήµου 
Παλικής, καθολικός διάδοχος του οποίου τελούµε κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της µε αριθµό 
08/2009 απόφασης του Λιµενάρχη Κεφαλληνίας. 

Με την ως άνω απόφαση επιβλήθηκε στον πρώην ∆ήµο Παλικής δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 29 
του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις» διοικητικό πρόστιµο ύψους είκοσι δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (22.400), διότι σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1649/11.06.2009 Πρωτόκολλο 
Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας, έχουν κατασκευαστεί – 
τοποθετηθεί αυθαίρετα στον χερσαίο – θαλάσσιο χώρο όρµου Αθέρα Παλικής τα ακόλουθα : α) Λιµενοβραχίονας 
εµβαδού 150 τ.µ., β) προβλήτες κατασκευασµένες από βράχια και τσιµέντο διαστάσεων 4µ x 1µ, 6,5µ x 1,5µ, 
10µ x 1,5 και 1,5µ x 0,5µ, εµβαδού 4 τ.µ., 9,75τ.µ., 15 τ.µ. και 1,75 τ.µ. αντίστοιχα, γ) τµήµα βραχώδους ακτής 
εµβαδού 15 τ.µ. που έχει διαµορφωθεί µε τσιµέντο και φερτά υλικά θάλασσας και στην ίδια θέση υπάρχει ξύλινο 
στέγαστρο διαστάσεων 4µ x 3,8µ. εµβαδού 15,2 τ.µ., συνόλου 24 τ.µ., δ) επεµβάσεις 10 τ.µ. µε διάσπαρτες στη 
βραχώδη ακτή µικρής ποσότητας υλικών (ξύλα, τσιµεντόλιθοι) και µικρής ποσότητας τσιµέντου. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) και (ιε) του ν. 
3852/2010 για την έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον ορισµό 
δικηγόρου. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται να 
χειριστεί την εν λόγω υπόθεση καθώς αντίδικος είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο εκπροσωπεί σε δικαστικές 
του υποθέσεις και καθώς κατά την ίδια ως άνω δικάσιµο είναι επιφορτισµένη µε πλήθος άλλων υποθέσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύνολο 30). 

Eπειδή η εν λόγω προσφυγή έχει ασκηθεί σε παρελθόν χρονικό διάστηµα επί του πρώην ∆ήµου 
Παλικής. 
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Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας όπως : α) εγκρίνει την άσκηση της από 22.05.2010 και 
µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 973/04.06.2010 προσφυγής και τις εν γένει ενέργειες του πληρεξούσιου δικηγόρου του 
πρώην ∆ήµου Παλικής και β) χορηγήσει εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Μαρκέτου 
Ιωάννα, Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 15ης Ιουνίου 2017 καθώς και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 22.05.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 973/2010 προσφυγής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση της µε αριθµό 08/2009 απόφασης του 
Λιµενάρχη Κεφαλληνίας προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –
Παπαδάτος Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.        
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 16470 /30-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1.  Εγκρίνει την άσκηση της από 22.05.2010 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 973/04.06.2010 προσφυγής και τις εν γένει 
ενέργειες του πληρεξούσιου δικηγόρου του πρώην ∆ήµου Παλικής. 

2.  Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας κα Μαρκέτου Ιωάννα, Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, 
όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 15ης Ιουνίου 2017 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 22.05.2010 
και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 973/2010 προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την 
ακύρωση της µε αριθµό 08/2009 απόφασης του Λιµενάρχη Κεφαλληνίας προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 

3. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    138 / 2017                                                                Α∆Α: ΩΓΓΣΩΕ5-4∆Α 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση άσκησης του ένδικού µέσου έφεσης κατά της µε αρίθ. 100/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Έγκριση άσκησης του ένδικού µέσου έφεσης κατά της µε αρίθ. 100/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
και ορισµός δικηγόρου.)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 16472/30-05-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Την 19.05.2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 100/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου µε 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β.∆εστούνης και 
Σια Ε.Ε.» που εδρεύει στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
µε την οποία υποχρεωθήκαµε να καταβάλλουµε στην αντίδικο το συνολικό χρηµατικό ποσό των 3.510 ευρώ µε 
τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επόµενη επίδοση της αγωγής το οποίο σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση 
αφορά µισθώµατα της χρονικής περιόδου από Ιούλιο 2015 έως και Μάρτιο 2016. 

Κατά της ως άνω απόφασης υπάρχουν νοµικοί λόγοι για τους οποίους ο ∆ήµος µας δύναται να 
ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης. 

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια για σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιγ) και (ιε) του ν. 
3852/2010 για την έγκριση της άσκησης όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων αλλά και τον ορισµό 
δικηγόρου. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας να αποφασίσει : α) την άσκηση του ένδικου µέσου της 
έφεσης κατά της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «Β.∆εστούνης και Σια Ε.Ε.» που 
εδρεύει στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως νόµιµα εκπροσωπείται και κατά της µε 
αριθµό 100/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και β) τον ορισµό της επί παγίας αντιµισθίας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για την άσκηση της ως άνω έφεσης και την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί 
δικάσιµος καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. Σε περίπτωση κωλύµατος της επί παγίας αντιµισθίας 
δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η ως άνω εντολή – εξουσιοδότηση χορηγείται στην δικηγόρο Κεφαλληνίας - 
Ειδική Συνεργάτη ∆ηµάρχου Ιωάννα Μαρκέτου. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –
Παπαδάτος Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.       
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
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Την αριθ. 16472/30-05-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
 
                                                               ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«Β.∆εστούνης και Σια Ε.Ε.» που εδρεύει στην περιοχή Κρανιά Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται και κατά της µε αριθµό 100/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και  
2. Ορίζει την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την άσκηση της ως άνω 
έφεσης και την συζήτηση αυτής όπου και όταν θα οριστεί δικάσιµος καθώς και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. Σε 
περίπτωση κωλύµατος της επί παγίας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η ως άνω εντολή – εξουσιοδότηση 
χορηγείται στην δικηγόρο Κεφαλληνίας - Ειδική Συνεργάτη ∆ηµάρχου Ιωάννα Μαρκέτου. 

3. Η αµοιβή της κ. Μαρκέτου  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   139 / 2017                                                                   Α∆Α: ΩΓΗ∆ΩΕ5-ΚΚΦ 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας  
∆ιάταξης «Ορισµός δικηγόρου»θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 16984/2-06-2017 
 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

  Με την µε αριθ. 245/2016 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ενέκρινε την άσκηση 
παρέµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς υπέρ του κύρους της µε αριθ. 28/15-12-2015 απόφασης διόρθωσης 
σφαλµάτων γεωµετρικών στοιχείων του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου. Ειδικότερα την 
11.03.2016 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η από 29.02.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 15/2016 προσφυγή του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά της µε αριθµό 28/15.12.2015 απόφασης διόρθωσης σφαλµάτων γεωµετρικών 
στοιχείων του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 250370806022/0/0 του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου 
Ληξουρίου, η οποία επρόκειτο να εκδικασθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µετά από 
αναβολές κατά την δικάσιµο της 4ης Οκτωβρίου 2016. 

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

 Στην εν λόγω υπόθεση ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύνατο καθώς είχε έννοµο συµφέρον, να παρέµβει υπέρ 
του κύρους της απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου. 

 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα. Νίκη Χριστοφοράτου κωλυόταν 
να χειριστεί την ως άνω υπόθεση καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο εν προκειµένω 
σε περίπτωση άσκησης παρέµβασης είναι αντίδικο και επειδή η κα Ιωαννίδου θα ασκούσε υπέρ του κύρους της 
απόφασης του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου Ληξουρίου παρέµβαση, έχοντας ορίσει ως 
πληρεξούσια δικηγόρο της, την κα. Ελένη ∆ελλαπόρτα, µε την ως άνω απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή 
χορήγησε εντολή-πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κ. Ελένη ∆ελλαπόρτα όπως προβεί στην άσκηση παρέµβασης 
υπέρ του κύρους της µε αριθ. 28/2015 απόφασης διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων και όπως εκπροσωπήσει το 
∆ήµο κατά τη συζήτηση της παρέµβασης, χωρίς από την ανάθεση αυτή να προκληθεί δαπάνη του ∆ήµου. Μετά τη 
συζήτηση της υπόθεσης εκδόθηκε η µε αριθ. 2/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε 
την οποία  απορρίφθηκε η προσφυγή του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ακολούθως το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε την 
από 9-2-2017 (αρ. κατ. 7/2017) έφεση του, η οποία συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών κατά τη 
δικάσιµο της 19-10-2017.  

  Επειδή διατηρείται το κώλυµα στο πρόσωπο της υπογράφουσας την παρούσα έµµισθης δικηγόρου 
του ∆ήµου και επειδή η χειριζόµενη στο Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο της υπόθεσης δικηγόρος κ. Ελένη ∆ελλαπόρτα 
δηλώνει ότι επιθυµεί να εκπροσωπήσει το ∆ήµο χωρίς να προκληθεί καµία δαπάνη παρακαλείται η Οικονοµική 
Επιτροπή  να ορίσει  τη δικηγόρο κ. Ελένη ∆ελλαπόρτα προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 19-1-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο κατά τη συζήτηση της µε  αριθ. κατ. 7/2017 έφεσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ΚΑΤΑ της Ελευθερίας 
Ιωαννίδου και του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ΚΑΙ  ΚΑΤΑ της µε αριθ. 2/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας.     
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –
Παπαδάτος Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.            
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 16984/2-06-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 



 643 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Ορίζει   τη δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Ελένη ∆ελλαπόρτα προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ενώπιον 
του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 19-1-2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά τη 
συζήτηση της µε  αριθ. κατ. 7/2017 έφεσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ΚΑΤΑ της Ελευθερίας Ιωαννίδου και του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ΚΑΙ  ΚΑΤΑ της µε αριθ. 2/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας χωρίς να προκληθεί 
καµία δαπάνη εις βάρος του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   140  / 2017                                                                                   Α∆Α: 7ΚΠΧΩΕ5-531 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη το 4ο θέµα 
 ηµερήσιας ∆ιάταξης «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας» 
θέτει υπόψητης Επιτροπής την µε αρίθ πρωτ. 18014/12-06-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
               Με την από 29-7-2013 (ΑΒΕΜ: 69/2013) αγωγή της η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία  «TEMAK 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ζητούσε από το 
∆ήµο Κεφαλληνιάς να της καταβληθεί το ποσό των 37.728,83 ευρώ, το οποίο αποτελεί οφειλή προερχόµενη από 
την από 23-4-2012 Σύµβαση Απευθείας Ανάθεσης Προµήθειας ∆οχείων Φίλτρων Άµµου, Ενεργού Άνθρακα 
Μονάδας Αφαλάτωσης Φισκάρδου ∆.Ε. Ερίσου.  Για την εν λόγω οφειλή ο ∆ήµος είχε εκδώσει χρηµατικό 
ένταλµα κατά τον προληπτικό έλεγχο του οποίου, από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν εκκαθαρίζεται νοµίµως µεταξύ άλλων και διότι αφορά τη ∆ΕΥΑ και όχι το ∆ήµο. Για το 
λόγο αυτό ο ∆ήµος µας στις 28 Μαίου 2015 διαβίβασε την αγωγή στη ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς καθώς σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του Ν. 1069/1980 περί επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης «η επιχείρηση άµα τη συστάσει της, 
υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
των συµµετεχόντων εις ταύτην ∆ήµων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσµου και των παρ’ αυτοίς οργανισµών 
υδρεύσεων-αποχέτευσης, τας αναφερόµενας εις την ύδρευση και αποχέτευση. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται 
υπό και κατά της επιχείρησης άνευ άλλης διατυπώσεως, µη επερχοµένης εκ της άνω διαδοχής βιαίας διακοπής 
τούτων».  Παράλληλα ο ∆ήµος µας µε σχετικό έγγραφο ενηµέρωσε το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών ότι σύµφωνα 
µε την παραπάνω διάταξη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης θα παραστεί η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς, ως καθολικός 
διάδοχος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η υπόθεση προσδιορίστηκε για συζήτηση στις 16 ∆εκεµβρίου 2016. Η ∆ΕΥΑ 
όπως προβλέπεται από τη διαδικασία ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου, πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης 
απέστειλε διοικητικό φάκελο καθώς και απόψεις υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο της. Ακολούθως 
κατά την ηµέρα της δικασίµου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου παραστάθηκε ως διάδικος, η παράσταση της 
έγινε δεκτή από το ∆ικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από την υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρο, 
κατόπιν σχετικής απόφασης, καταθέτοντας και το σχετικό υπόµνηµα.   
              Το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών εξέδωσε την µε αριθ. 91/2017 απόφαση του µε την οποία απέρριψε την 
αγωγή της εταιρίας κατά την κύρια βάση της και έκανε δεκτή αυτή κατά την επικουρική της βάση του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού υποχρεώνοντας όµως, όπως αναφέρει, το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και όχι τη ∆ΕΥΑΚ να 
καταβάλλει στην εταιρεία το ποσό των 37.727,83 ευρώ.   
              Στο προεισαγωγικό µέρος της η απόφαση αναφέρει ως διάδικο, που παραστάθηκε δήθεν από 
πληρεξούσιο δικηγόρο, το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώ το αληθές είναι ότι στη δίκη αυτή δεν παραστάθηκε ούτε 
εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς αλλά η ∆ΕΥΑ Κεφαλλονιάς. 
               Επιπλέον στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι κατά την άποψη της πλειοψηφίας επειδή η ένδικη 
σύµβαση καταρτίσθηκε στις 23-04-2012 ήτοι µετά τη σύσταση της ∆ΕΥΑ δεν έλαβε χώρα καµία υποκατάσταση 
διότι η επιχείρηση ύδρευσης υπήρχε ήδη κατά το χρόνο υπογραφής της σύµβασης και ως εκ τούτου παθητικά 
νοµιµοποιείται µόνο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και όχι η ∆ΕΥΑΚ. 
              Πλην όµως κατά την άποψη της Προέδρου το έργο της προµήθειας και τοποθέτησης των φίλτρων 
αφορούσε τη µονάδα αφαλάτωσης του Φισκάρδου, η λειτουργία και συντήρηση της οποίας έχει περιέλθει στη 
∆ΕΥΑΚ ήδη από τις 14-6-2011, δηλαδή πριν από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας και εποµένως ο 
∆ήµος ενέργησε χάριν της ∆ΕΥΑ που ουσιαστικά αποτελεί και τον κύριο του έργου. Περαιτέρω στην ίδια 
απόφαση το ∆ικαστήριο κατά πλειοψηφία δέχθηκε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς την κύρια βάση 
της γιατί η σύµβαση είναι άκυρη καθώς κατά το χρόνο υπογραφής της, αρµόδιο όργανο για την ανάθεση ήταν η 
∆ΕΥΑ η οποία, όπως η απόφαση αναφέρει, είχε υπεισέλθει ήδη ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του ∆ήµου αλλά πρέπει να γίνει δεκτή ως προς τη επικουρική της βάση του αδικαιολόγητου 
πλουτισµού. Η δε Πρόεδρος είχε την άποψη ότι δεν υφίσταται ούτε θέµα αδικαιολόγητου πλουτισµού του ∆ήµου 
καθώς τα υλικά της προµήθειας τοποθετήθηκαν στη µονάδα αφαλάτωσης που όµως δεν ανήκε στην περιουσία 
του ∆ήµου ούτε κατά το χρόνο σύνταξης της σύµβασης ούτε κατά το χρόνο της παράδοσης και τοποθέτησης των 
υλικών.  
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             Σύµφωνα µε το άρθρο 53 του π.δ/τος 18/1989, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει «∆εν επιτρέπεται η 
άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συµβάσεις το όριο 
αυτό ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ… Κατ’ εξαίρεση, ασκείται παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως µε 
αντικείµενο κατώτερο από τα ανωτέρω ποσά, όταν προβάλλεται από τον διάδικο µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς 
που περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ότι: α) η επίλυση της διαφοράς έχει γι’ αυτόν ευρύτερες 
οικονοµικές ή δηµοσιονοµικές επιπτώσεις που δικαιολογούν την άσκηση της αίτησης, β) µε αυτήν τίθεται 
σπουδαίο νοµικό ζήτηµα ή υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως προς τη νοµολογία του 
Συµβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου ή προς άλλες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων». 
            Εν προκειµένω όπως αναλυτικά έχει αναφερθεί παραπάνω από τις διαφορετικές απόψεις, που µε ισχυρά 
επιχειρήµατα και νοµικές σκέψεις έχουν διατυπωθεί στο περιεχόµενο της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών, δηµιουργείται σπουδαίο κατά την άποψη µου νοµικό ζήτηµα το οποίο επιτρέπει την προσφυγή του 
∆ήµου και ενδεχοµένως και της ∆ΕΥΑ στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την επίλυση αυτού.  
            Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων 
των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.  
             Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την άσκηση του 
ενδίκου µέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. 91/2017 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, ορίζοντας την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του 
∆ήµου να καταθέσει αυτήν  και να παραστεί κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –
Παπαδάτος Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.            
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την αριθ. 18014/12-06-2017 εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου   : 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει  την άσκηση του ενδίκου µέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ 
αριθ. 91/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
2. Ορίζει την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την  κατάθεση αυτής και 
την παράσταση της κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης όποτε αυτή οριστεί. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   141 / 2017                                                                                           Α∆Α: 7ΥΨ7ΩΡ5-5ΞΖ 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης  αιγιαλών 
και κοινόχρηστων παραλιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Η  Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε  λόγο στην Νοµική 
Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το  5ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                   
«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών    ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το παρακάτω σχέδιο των όρων διακήρυξης φανερού 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                      ∆ήµου Κεφαλονιάς 
 
 Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ, 
- Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981, 
- Την µε αριθ.  175/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1. Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 
2. Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
3. Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνας (15τ.µ.),  
4. Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
5. Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
6. Σπάσµατα Μηνιές  Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου θαλάσσια µέσα αναψυχής, (50 τ.µ.), 
7. Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
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8. Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
9. Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
10. Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),       
11. Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.),  
12. Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.), 
13. Μεγάλη Άµµος Θ2 Μηνιές ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
14. Αγία Κυριακή ∆. Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.), 
15. Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
16. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
17. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
18. ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
19. Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.),  
20. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21. Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
22. Βαρικό Θ1 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.), 
23. Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (59 τ.µ.), 
24. Βαρικό Θ2 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
25. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, Θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
26. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.), 
27. Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28. Αγία Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10,5 τ.µ.), 
29. Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν καταστήµατος Ι, Βρεττού) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (4,00 
τ.µ.), 
30. Έµπλυση ∆. Ε. Ερίσου, καντίνα (15 τ.µ.), 
31. Αγία Ιερουσαλήµ ∆. Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
32. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
33. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
34. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
35. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
36. Κανάλι Βλαχάτων, ∆. Ε.Λειβαθούς Οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.), 
37. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
38. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
39. Πόρος -Αράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
40. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
41. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
42. Ρατζακλί Ποταµάκια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420 τ.µ.), 
43. Καµίνια Θ2, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.), 
44. Καµίνια Θ3, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
45. Καµίνια Θ4, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
46. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
47. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….. Ιουλίου 2017……., ηµέρα ………………. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 
9:00 π.µ έως 11:00 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 11:30 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …….. Ιουλίου 
2017, ηµέρα ……….. και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2018. Μετά την 
παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία 
περαιτέρω διαδικασία οπότε και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο  2 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας. 

Άρθρο  3 
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    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 
προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο χώρο. 

Άρθρο  4 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-
συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους 
πλειοδότες η εγγυητική συµµετοχής θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και αφού αυτοί 
προσκοµίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 20% του ύψους του 
ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆)  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 
πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο 
σηµείο το οποίο δηµοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της µε αριθ. 
∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα 
αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δηµοπρασίας. 
 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο οφείλει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο 
προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον: 
- Αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου µε τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει 
σαφώς ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 
- Εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της 
ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά 
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 

Άρθρο  5 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση 
των όρων επίσης σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς 
και βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο.  

Άρθρο  6 
 Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν µόνο αυτοί των οποίων τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη. Η σειρά 
υποβολής της οικονοµικής προσφοράς από τους συµµετέχοντες θα είναι τυχαία και κάθε προσφορά πρέπει να 
είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
 Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα 
αρµόδια όργανα. 

Άρθρο  7 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή του σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση της λήψης της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης. Το µίσθωµα για το πρώτο έτος της παραχώρησης θα καταβληθεί στο 
Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης και ποσοστό 30% 
θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος χαρτοσήµου 
ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία 
ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής και πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα αυτής δεν 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος 
στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το µίσθωµα θα καταβληθεί µέχρι τις 31-01-2018. Σε περίπτωση µη 
εµπρόθεσµης καταβολής η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας και ο 
∆ήµος ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση/ΑΓ∆Π. 

Άρθρο  8 
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           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του 
µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.  

Άρθρο  9 
    Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου 
πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου στην 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το ποσοστό 30% υπέρ του ∆ηµοσίου θα 
καταβληθεί µαζί µε το ποσοστό του ∆ήµου και το αργότερο µέχρι 31-01-2018 όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας.       

Άρθρο  10 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
                                                            Άρθρο  11 
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε 
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα 
πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας 
και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                           Άρθρο  12 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 
και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των λουοµένων. 

Άρθρο  13 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα παραµείνει  
σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, εφόσον 
διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        

Άρθρο  14 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:  
1. Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) (τιµή εκκιν.: 5.000) 
2. Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.000),  
3. Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνας (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800),  
4. Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.040),  
5. Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025),   
6. Σπάσµατα Μηνιές  Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου θαλάσσια µέσα αναψυχής, (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.500), 
7. Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.800),   
8. Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.550),  
9. Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 6.600), 
10. Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025), 
11. Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.) , (τιµή εκκίν.: 4.950)  
12. Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025), 
13. Μεγάλη Άµµος Θ2 Μηνιές ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.550),  
14. Αγία Κυριακή ∆. Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 700,00) , 
15. Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 7.050), 
16. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 3.525), 
17. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.470),  
18. ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 3.000), 
19. Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    1.920),  
20. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 975,00), 
21. Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    2.000), 
22. Βαρικό Θ1 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800), 
23. Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (59 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.470), 
24. Βαρικό Θ2 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800), 
25. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, Θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    1.500), 
26. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.) (τιµή εκκίν: 2.275), 
27. Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    4.000), 
28. Αγία Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10,5 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 1.575), 
29. Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (4,00 τ.µ.) 
(τιµή εκκίν.: 1.000), 
30. Έµπλυση ∆. Ε. Ερίσου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 8.250), 
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31. Αγία Ιερουσαλήµ ∆. Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.200) , 
32. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:  4.000), 
33. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.500), 
34. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.550) , 
35. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 12.000), 
36. Κανάλι Βλαχάτων, ∆. Ε.Λειβαθούς Οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.400), 
37. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.750) , 
38. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.500), 
39. Πόρος -Αράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.000), 
40. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 4.000),  
41. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 4.000),  
42. Ρατζακλί Ποταµάκια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.200), 
43. Καµίνια Θ2, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.000) , 
44. Καµίνια Θ3, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.000), 
45. Καµίνια Θ4, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.000), 
46. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.470) ,  
47. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 975,00). 

Άρθρο  15 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της 
µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και των 
διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση αποµάκρυνση του 
µισθωτή.                                                                  Άρθρο  16 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της σύµβασης 
µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  ∆ήµαρχος Αλέξανδρος Παρίσης. 

Άρθρο  17 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                    Αργοστόλι    -06-2017 
                                                                         Ο ∆ήµαρχος 
 
                        Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Τον λόγο παίρνει η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία αναφερόµενη στην εισήγηση 
διευκρινίζει ότι η παρούσα απόφαση θα σταλεί  προς έγκριση στην  Κτηµατική Υπηρεσία. 
Η Πρόεδρος προτείνει την  κατάρτιση των όρων  της εν λόγω διακήρυξης . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
2) την  175/2017 /απόφαση   ∆.Σ 
3) Την µε αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 

Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ, 
Και την παραπάνω εισήγηση   της Νοµικής  Υπηρεσίας :    
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Α. Καθορίζει τους όρους της παρακάτω  πλειοδοτικής   δηµοπρασίας   οι οποίοι είναι οι εξής:  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών 

                                                        ∆ήµου Κεφαλονιάς. 
 
 Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
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- Την µε αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
- Την µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ, 
- Τις διατάξεις του Π∆ 270/1981, 
- Την µε αριθ.  175/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
διακηρύσσει ότι: 
            Εκτίθεται  σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κάτωθι τµηµάτων αιγιαλού:  
1. Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) 
2. Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.),  
3. Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνας (15τ.µ.),  
4. Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.),  
5. Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.),   
6. Σπάσµατα Μηνιές  Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου θαλάσσια µέσα αναψυχής, (50 τ.µ.), 
7. Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.),   
8. Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
9. Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.), 
10. Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.),       
11. Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.),  
12. Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.), 
13. Μεγάλη Άµµος Θ2 Μηνιές ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.),  
14. Αγία Κυριακή ∆. Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.), 
15. Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.), 
16. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
17. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.,),  
18. ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.), 
19. Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.),  
20. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
21. Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
22. Βαρικό Θ1 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.), 
23. Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (59 τ.µ.), 
24. Βαρικό Θ2 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.), 
25. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, Θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
26. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.), 
27. Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.), 
28. Αγία Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10,5 τ.µ.), 
29. Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν καταστήµατος Ι, Βρεττού) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (4,00 
τ.µ.), 
30. Έµπλυση ∆. Ε. Ερίσου, καντίνα (15 τ.µ.), 
31. Αγία Ιερουσαλήµ ∆. Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.), 
32. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
33. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.), 
34. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
35. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.), 
36. Κανάλι Βλαχάτων, ∆. Ε.Λειβαθούς Οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.), 
37. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.), 
38. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
39. Πόρος -Αράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
40. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
41. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.),  
42. Ρατζακλί Ποταµάκια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420 τ.µ.), 
43. Καµίνια Θ2, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.), 
44. Καµίνια Θ3, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.), 
45. Καµίνια Θ4, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.), 
46. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.),  
47. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.),  
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….. Ιουλίου 2017……., ηµέρα ………………. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 
9:00 π.µ έως 11:00 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 11:30 π.µ. 
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Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …….. Ιουλίου 
2017, ηµέρα ……….. και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ 
διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο  1 
        Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-12-2018. Μετά την 
παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία 
περαιτέρω διαδικασία οπότε και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο  2 
 Απαγορεύεται  ρητά  η ανέγερση κάθε είδους κτίσµατος ή σταθερής κατασκευής όπως 
τσιµεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωµατώσεων κ.λ.π. 
             Οι καντίνες θα είναι τροχήλατες, αυτοκινούµενες ή µη εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παραγράφου Α µε αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας. 

Άρθρο  3 
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα 
προκαλέσει ζηµιά στο περιβάλλον. 
        Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε εκροή αποβλήτων στον περιβάλλοντα  και θαλάσσιο χώρο. 

Άρθρο  4 
     Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει: 
 Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-
συµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή  ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους 
πλειοδότες η εγγυητική συµµετοχής θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και αφού αυτοί 
προσκοµίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 20% του ύψους του 
ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία. 
   Β) Φορολογική ενηµερότητα. 
     Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
    ∆)  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 
πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο 
σηµείο το οποίο δηµοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της µε αριθ. 
∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα 
αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δηµοπρασίας. 
 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο οφείλει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο 
προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον: 
- Αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου µε τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει 
σαφώς ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 
- Εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει  να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της 
ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά 
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό. 

Άρθρο  5 
         Ο µισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ  ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση 
των όρων επίσης σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς 
και βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο.  

Άρθρο  6 
 Στη δηµοπρασία θα συµµετέχουν µόνο αυτοί των οποίων τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη. Η σειρά 
υποβολής της οικονοµικής προσφοράς από τους συµµετέχοντες θα είναι τυχαία και κάθε προσφορά πρέπει να 
είναι αυξηµένη κατά 50 ευρώ από την προηγούµενη προσφορά. 
 Ο  µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα από τη µη έγκριση  των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα 
αρµόδια όργανα. 

Άρθρο  7 
       Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει το συµφωνητικό παραχώρησης µαζί µε τον εγγυητή του σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση της λήψης της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης. Το µίσθωµα για το πρώτο έτος της παραχώρησης θα καταβληθεί στο 
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Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφάπαξ µε την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης και ποσοστό 30% 
θα αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε τέλος χαρτοσήµου 
ποσοστού 3,6% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία 
ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής και πλειοδότης ανακηρύσσεται ο επόµενος στη σειρά.  
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν το αποτέλεσµα αυτής δεν 
εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή λόγω σφάλµατος 
στη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το µίσθωµα θα καταβληθεί µέχρι τις 31-01-2018. Σε περίπτωση µη 
εµπρόθεσµης καταβολής η σύµβαση παραχώρησης παύει να ισχύει λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας και ο 
∆ήµος ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση/ΑΓ∆Π. 

Άρθρο  8 
           Ο µισθωτής υποχρεούται όπως µε τη λήξη της µίσθωσης παραχωρήσει το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του 
µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.  

Άρθρο  9 
    Από τα ετήσια έσοδα της µίσθωσης των αιγιαλών ποσοστό 30% θα καταβληθεί υπέρ του ∆ηµοσίου 
πριν την υπογραφή του µισθωτηρίου και θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του σχετικού γραµµατίου στην 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Για το δεύτερο έτος της παραχώρησης το ποσοστό 30% υπέρ του ∆ηµοσίου θα 
καταβληθεί µαζί µε το ποσοστό του ∆ήµου και το αργότερο µέχρι 31-01-2018 όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας.       

Άρθρο  10 
           Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται  στην έγκριση της  Οικονοµικής Επιτροπής.               
                                                            Άρθρο  11 
            Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε. Σε 
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, παρακρατείται από το ∆ήµο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
και η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται. Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι των θέσεων για τις οποίες θα 
πλειοδοτήσουν  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει από  την επανάληψη της δηµοπρασίας 
και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 
                                                                              Άρθρο  12 
          Οι µισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο του µισθίου καθαρό καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 
και να τοποθετήσουν κάδους απορριµµάτων καλαίσθητους µικρού µεγέθους µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των λουοµένων. 

Άρθρο  13 
         Για την ασφάλεια και προστασία των λουοµένων  στις θέσεις των θαλασσίων αθληµάτων θα παραµείνει  
σηµατοδοτηµένος διάδροµος που δεν θα υπερβαίνει σε πλάτος τα 10 µέτρα. 
Οι µισθωτές χώρου για θαλάσσια αθλήµατα υποχρεούνται  επίσης να διαθέτουν τη λέµβο τους, εφόσον 
διαθέτουν, για τις ανάγκες του ναυαγοσώστη, όπου αυτός υφίσταται.        

Άρθρο  14 
          Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:  
1. Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) (τιµή εκκιν.: 5.000) 
2. Εγλίνα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.000),  
3. Εγλίνα Μηνιές Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνας (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800),  
4. Σπάσµατα Μηνιές Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.040),  
5. Σπάσµατα Μηνιές  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025),   
6. Σπάσµατα Μηνιές  Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου θαλάσσια µέσα αναψυχής, (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.500), 
7. Καλάµια Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.800),   
8. Καλάµια Θ2 ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.550),  
9. Γραδάκια Θ1, ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 6.600), 
10. Γραδάκια  Θ2, ∆.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025), 
11. Παλιοσταφίδα  Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (150τ.µ.) , (τιµή εκκίν.: 4.950)  
12. Παλιοσταφίδα Θ2 ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα  (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.025), 
13. Μεγάλη Άµµος Θ2 Μηνιές ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.550),  
14. Αγία Κυριακή ∆. Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 700,00) , 
15. Άµµες Θ3, ∆. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 7.050), 
16. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, ∆.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 3.525), 
17. Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, ∆.Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.470),  
18. ΞΙ Κατωγής Θ6, ∆.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (100τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 3.000), 
19. Φύκια Θ1, ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    1.920),  
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20. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος, ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 975,00), 
21. Λογγός Θ1, ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    2.000), 
22. Βαρικό Θ1 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (450 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800), 
23. Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, θαλάσσια µέσα αναψυχής (59 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.470), 
24. Βαρικό Θ2 Άγιος ∆ηµήτρης ∆. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.800), 
25. Φύκια ∆. Ε. Παλικής, Θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    1.500), 
26. Πετανοί ∆. Ε. Παλικής, οµπρέλες-ξαπλώστρες (175 τ.µ.) (τιµή εκκίν: 2.275), 
27. Αντίσαµος Θ3, ∆.Ε. Σάµης, θαλάσσια αθλήµατα (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:    4.000), 
28. Αγία Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (10,5 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 1.575), 
29. Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν καταστήµατος Ι. Βρεττού) ∆. Ε. Πυλάρου, θαλάσσια µέσα αναψυχής (4,00 τ.µ.) 
(τιµή εκκίν.: 1.000), 
30. Έµπλυση ∆. Ε. Ερίσου, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 8.250), 
31. Αγία Ιερουσαλήµ ∆. Ε. Ερίσου, οµπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.200) , 
32. Λουρδάς Θ4, ∆. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.:  4.000), 
33. Λουρδάς Θ7, ∆. Ε. Λειβαθούς, οµπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.500), 
34. Άη Χέλης Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.550) , 
35. Άβυθος Θ2, ∆. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 12.000), 
36. Κανάλι Βλαχάτων, ∆. Ε.Λειβαθούς Οµπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 2.400), 
37. Πόρος Θ2-Τέννις, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.750) , 
38. Πόρος Θ3-Ράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.500), 
39. Πόρος -Αράγια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.000), 
40. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού), ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 4.000),  
41. Σκάλα Θ10, (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήµατα (100 τ.µ.) (τιµή 
εκκίν.: 4.000),  
42. Ρατζακλί Ποταµάκια, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες, (420 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.200), 
43. Καµίνια Θ2, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 4.000) , 
44. Καµίνια Θ3, ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια µέσα αναψυχής (50 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.000), 
45. Καµίνια Θ4, οµπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 5.000), 
46. Κορώνι Θ1, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, οµπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 1.470) ,  
47. Κορώνι Θ2, ∆. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.µ.) (τιµή εκκίν.: 975,00). 

Άρθρο  15 
 Η παρούσα διακήρυξη καθώς και οι όροι της σύµβασης µίσθωσης που θα συναφθεί διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 2971/2001 και από τους όρους της µε αριθ. της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της 
µε αριθ. ∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ. 
           Κάθε παράβαση  των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους  της διακήρυξης καθώς και των 
διατάξεων του νόµου θα έχει σαν συνέχεια την καταγγελία της σύµβασης και την άµεση αποµάκρυνση του 
µισθωτή.                                  

Άρθρο  16 
 Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε  άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο  ∆ήµαρχος Αλέξανδρος 
Παρίσης. 

Άρθρο  17 
         Η συµµετοχή  στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
           Αφού συντάχθηκε  η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                                                    Αργοστόλι    16-06-2017 
                                                                              Ο ∆ήµαρχος 
 
     Αλέξανδρος Παρίσης 
Β) Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο στο Αυτοτελές Γραφείο Κεφαλονιάς , ∆ηµόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   142 /  2017 Α∆Α: Ω8ΥΦΩΕ5-ΠΗΗ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον 
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
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εισηγούµενος    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων 
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την 
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον 
Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του 
άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 
προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. 
ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 
3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).  
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

467 02/06/2017 14.633,50 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ 
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 
25/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 35.6692.01 425,50 

468 02/06/2017 1.459,98 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 10.6682 40,02 

469 02/06/2017 1.100,00 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.00 906,00 

470 02/06/2017 3.000,00 
προµήθεια αλατιού (Πολιτική 
Προστασία) 70.6691 0,00 

471 02/06/2017 125,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 10.6264 4.624,20 

472 06/06/2017 337,90 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 30.6462 5.426,50 

473 06/06/2017 217,62 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 30.6462 5.208,88 

474 06/06/2017 410,44 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 92/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6111 3.736,74 

475 06/06/2017 3.427,36 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 59/2017 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6111 309,38 
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476 07/06/2017 1.357,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ Α) 
Προµήθεια νερού, µπύρας, αναψυκτικών, 
ποτών, ειδών παντοπωλείου, 
αρτοποιΐας, ζαχαροπλαστικής και 
παγωτών που είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία των κυλικείων των παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 30.6442 3.851,08 

480 09/06/2017 1.000,00 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 00.6224.01 0,00 

481 09/06/2017 851,28 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΜΟΥΣΑΤΩΝ  35.6262.18 20.830,64 

482 09/06/2017 148,08 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΜΟΥΣΑΤΩΝ  35.6262.17 22.678,32 

483 09/06/2017 747,10 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ειδών για την λειτουργία 
των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού, ΚΕ∆ΗΚΕ 30.6462 3.103,98 

484 09/06/2017 1.000,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
Τ.Κ. ΑΓΚΩΝΑ 35.6262.18 19.830,64 

485 09/06/2017 75.260,36 

Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων -ΠΑΝ. Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ ) -4ος 
Λογαριασµός 64.7322.01 51.052,03 

487 12/06/2017 305,04 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
:Α]Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝγια την λειτουργία 
των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού ,των κυλικείων της 
ΚΕ∆ΗΚΕ 30.6462 2.798,94 

488 12/06/2017 99,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. 149/2017 
ΑΠΟΦ.∆Σ[ΕΓΚΡΙΣΗ43/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΚΠΟΙΖΩ] 00.6463 4.294,08 

489 12/06/2017 180,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,Κας ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ 00.6073 5.052,00 

490 12/06/2017 1.800,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών (ο παρών 
κωδικός ορίζεται δεικτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Α/∆ Κου 
Ε. ΚΕΚΚΑΤΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ[18/6-
20/6/2017] 00.6421 4.950,00 

491 12/06/2017 21.600,80 

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Σ. 
Ερίσου (Σωλήνωση και δοκιµαστική 
αντληση ) ΣΑΤΑ  25.7336.03 0,00 

493 15/6/2017 483.996,39 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
(Β΄ΦΑΣΗ) (ΠΙΝ) (6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7336.04 2.777.836,57 

494 16/6/2017 77.334,81 

∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης 
ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (ΣΑΕΠ) - 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  64.7336.01 312.665,19 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
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Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

                                                               ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον αναπληρωτή  
Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  143  / 2017                                                 Α∆Α: 7ΓΘΦΩΕ5-05Ι 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στoν   
Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη ∆ιονύσιο     ο  οποίος  
εισηγούµενος    το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως 
δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14), 
την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 
(όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της 
απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την ανάληψη 
υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας 
πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται 
σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του 
φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η απόφασης 
έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος του διατάκτη. 
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Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι 
σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   δαπανών , 
σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

124 07/06/2017 1.620,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ),αριθ. 17394/07-06-
2017 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

125 07/06/2017 10.000,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών 
καταστροφών ( Πολιτική προστασία ) ,αριθ. 17455/07-06-2017 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

127 08/06/2017 3.819,20 
Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος ∆.Ε Αργοστολίου (παιδική χαρά 
Λικιαρδοπουλάτων). 

128 08/06/2017 1.116,00 
Προµήθεια ειδικών πινακίδων παιδικών χαρών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ΥΑ28492/2009. 

129 08/06/2017 1.426,00 Επανεκτύπωση εισιτηρίων για λιµνοσπήλαιο Μελισσάνης. 

131 09/06/2017 2.069,21 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ[αριθ. 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 

132 12/06/2017 347,20 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

133 13/06/2017 10.000,00 

Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών 
καταστροφών στη ∆.Ε. Σάµης ( Πολιτική προστασία ) ,αριθ. 18036/12-06-
2017 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

135 15/06/2017 8.491,52 
Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής κοινοχρήστων χώρων (για τις 
ανάγκες ∆Ε Παλικής) 

136 15/6/2017 1.006,38 
Προµήθεια υλικών συντήρησης επισκευής κοινοχρήστων χώρων (για τις 
ανάγκες ∆Ε Ελειού Πρόνων) 

138 15/6/2017 522,66 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ[αριθ.34/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 475/15-
06-2017 αιτηµα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ] 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος. 

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

1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 
  τις παραπάνω δαπάνες  

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

2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 



 657 

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

 

                                                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε βάρος των 
αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   144  / 2017                                                          Α∆Α: 6ΘΡΞΩΕ5-ΦΨ5 
ΘΕΜΑ : 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 8 o 
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «10η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  
2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  14-06-2017 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

1. Λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ. 164/2017 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης της µελέτης του έργου µε τίτλο 
«Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία 
Αγίου Σωτήρα οικισµού Κοντογουράτων Τ.Κ. Θηναίας» ποσού 48.894,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και σχετική αλληλογραφία µε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας 
Θηναίας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
- την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.09 µε τίτλο «Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω 
βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία Αγίου Σωτήρα οικισµού Κοντογουράτων Τ.Κ. Θηναίας» 
και πίστωση 20.000,00 ευρώ µε χρηµατοδότηση από τις Α.Π.Ε. µε ισόποση µείωση της πίστωσης του 
Κ.Α. Εξόδων 30.7326.16 µε τίτλο «Έργα τοπικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων δηµοτικών ή 
κοινοτικών διαµερισµάτων όπου είναι εγκατεστηµένοι σταθµοί Α.Π.Ε. προς κατανοµή» 
- την µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος εγγράφοντας το παραπάνω έργο µε συνολική πίστωση 
48.894,00 ευρώ και ετήσια πίστωση έτους 2017 ποσό 20.000,00 ευρώ από πιστώσεις των Α.Π.Ε. και 
µεταβάλλοντας την πίστωση του Κ.Α. 30.7326.16 

2. Προκειµένου να αποτυπωθούν στον προϋπολογισµό µεταβολές στις κρατήσεις της µισθοδοσίας λόγω 
του ΕΦΚΑ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις παρακάτω µεταβολές: 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.08 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» κατά ποσό 343,38 ευρώ και ισόποση ενίσχυση του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6053.03 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.07 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» κατά ποσό 406,48 ευρώ και ισόποση ενίσχυση πίστωσης του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6053.02 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά - ΤΥ∆ΚΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 00.6053.06 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων - ΤΣΜΕ∆Ε Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» κατά ποσό 1.143,86 ευρώ και ισόποση ενίσχυση πίστωσης του 
Κ.Α. Εξόδων 00.6053.14 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-
εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου» 

3. Προκειµένου να καταχωρηθούν παραστατικά που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή να 
επανέλθουν οι πιστώσεις στα πλαίσια των ετήσιων αναγκών καθώς µέρος τους διατέθηκε για την 
καταχώρηση παραστατικών δικαστικών αποφάσεων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις» 
και διαµορφωµένη πίστωση 180.000,00 ευρώ µε το ποσό των 40.000,00 ευρώ 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 370.000,00 ευρώ µε το ποσό των 75.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και διαµορφωµένη πίστωση 20.000,00 ευρώ µε το ποσό των 
10.000,00 ευρώ. 

• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.8116.12 µε τίτλο «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µε το ποσό 
των 37.765,69 ευρώ. 
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• Την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6052 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου – ΙΚΑ» µε το ποσό των 10.500,00 ευρώ. 

• Την µείωση των πιστώσεων Κ.Α. Εξόδων ως ο κάτωθι πίνακας: 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία (6) 
∆ιαµόρφωση 

Π/Υ 
(4)+(5) 

Ποσό µείωσης 
πίστωσης 

∆ιαµορφωθέν 
πίστωση µετά 
την παρούσα 

µεταβολή 

00.6031.00 
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών 
θέσεων - Ειδικοί Συµβούλοι  34.799,00 10.000,00 24.799,00 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 1.500,00 8.500,00 

30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 28.500,00 4.000,00 24.500,00 

35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 17.000,00 2.000,00 15.000,00 

00.6117.00 
Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων) 14.500,00 4.800,00 9.700,00 

00.6131 
Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 8.000,00 2.136,74 5.863,26 

70.6162.16 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 15.000,00 58,00 14.942,00 

70.6162.17 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 15.000,00 58,00 14.942,00 

70.6162.18 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 15.000,00 58,00 14.942,00 

70.6162.20 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  15.000,00 58,00 14.942,00 

70.6162.21 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 22.000,00 2,40 21.997,60 

00.6223 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 9.000,00 1.000,00 8.000,00 

70.6251 
Ασφάλιστρα ακινήτων (λιµνοσπήλαια 
Μελισάνη - ∆ρογκαράτη )  4.000,00 1.100,00 2.900,00 

30.6252 
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 3.500,00 1.500,00 2.000,00 

35.6262.16 ∆απάνες κοπής δέντρων και κλαδέµατος 12.000,00 96,00 11.904,00 

30.6322 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων. ο παρών Κ.Α. είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής  30.000,00 10.000,00 20.000,00 

30.6612 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 6.000,00 5.000,00 1.000,00 
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40.6612 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 7.000,00 7.000,00 0,00 

10.6613.02 
Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ 
για περιφερικό εξοπλισµό  71.362,96 4.000,00 67.362,96 

10.6631 
Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού 5.792,00 1.792,00 4.000,00 

20.6631 
Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 

35.6631 
Προµήθεια υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 

35.6632 Προµήθεια εντοµοκτόνων - µυκητοκτόνων  3.000,00 5,00 2.995,00 

20.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού 16.124,31 3.734,00 12.390,31 

35.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού 5.000,00 4.500,00 500,00 

30.6641.09 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Κ. Οµαλών 5.000,00 5.000,00 0,00 

30.6671.01 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  32.500,00 5.000,00 27.500,00 

20.6672 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 10.000,00 0,00 

30.6672 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο 
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  5.000,00 5.000,00 0,00 

00.6731.01 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  1.041.666,66 50.000,00 991.666,66 

00.6738.01 
Χρηµατοδότηση Κοινοφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης ( ΚΕ∆ΗΚΕ) 1.000.000,00 50.000,00 950.000,00 

10.7133 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  3.000,00 19,04 2.980,96 

30.7135.01 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π 10.000,00 2.000,00 8.000,00 

30.7135.09 
Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και 
τροχαίας 10.000,00 2.000,00 8.000,00 

Σύνολα 2.486.744,93 195.417,18 2.291.327,75 

 
4. Λόγω των αυξηµένων αναγκών νοµικής εκπροσώπησης του ∆ήµου µας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 

την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» και 
διαµορφωµένη πίστωση 47.586,13 ευρώ µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ. 
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5. Μετά από αξιολόγηση των αναγκών σε δαπάνες µεταφορών-ταχυµεταφορών παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6224.01µε τίτλο «Μεταφορές – Ταχυµεταφορές» και 
διαµορφωµένη πίστωση 3.000,00 ευρώ µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

6. Μετά από αξιολόγηση των αναγκών σε δαπάνες δηµοσίευσης προκηρύξεων παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ. 

7. Μετά από εξέταση των αιτηµάτων-αναγκών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού ως 
ακολούθως: 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 10.6661.03 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 20.6279.02 µε τίτλο «Υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρησης ∆ηµοτικών 
Τελών και ΤΑΠ» και εγγραφή πίστωσης ποσού 20.467,50 ευρώ. 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.14 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στην Τ.Κ. 
Νυφίου ∆.Ε. Αργοστολίου» και εγγραφή πίστωσης ποσού 3.716,28 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.92 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ∆.Κ. Φαρακλάτων» 
και διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00 ευρώ µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6662 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων» και διαµορφωµένη πίστωση 14.698,21 ευρώ µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.6661 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης επισκευής κοινοχρήστων χώρων» και 
διαµορφωµένη πίστωση 18.395,15 ευρώ µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 35.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου 
χλοοτάπητα» και διαµορφωµένη πίστωση 18.500,0 ευρώ µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 35.6692.02 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοχώµατος» και διαµορφωµένη πίστωση 
974,64 ευρώ µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.20 µε τίτλο µε τίτλο «Επίστρωση δαπέδων αναψυκτηρίου 
Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 5.965,00 ευρώ κατά 5.964,99 ευρώ.  

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7331.56 µε τίτλο «Χρωµατισµοί κτιριακών εγκαταστάσεων 
"Πλατύ Γιαλού" ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 5.500,00 ευρώ κατά 5.499,99 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7333.27 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης οδοποιίας Τ.Κ. 
Κουρουκλάτων» και διαµορφωµένη πίστωση 6.150,00 ευρώ κατά 6.149,99 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.18 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης παραλίας Αγίας 
Κυριακής ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 9.600,00 ευρώ κατά 9.599,99 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.7334.02 µε τίτλο «Κατασκευή πεζοδροµίων στο ∆∆ ∆αυγάτων 
ΣΑΤΑ» και διαµορφωµένη πίστωση 6.772,66 ευρώ κατά ποσό 6.772,65 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.04 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
συντήρησης Οδικού δικτύου ∆.Ε. Αργοστολίου» µε διαµορφωµένη πίστωση 24.000,00 ευρώ κατά 
ποσό 7.000,00 ευρώ. 

• Μείωση πίστωσης του Κ.α. εξόδων 30.6662.08 µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος συντήρησης 
Οδικού δικτύου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» και διαµορφωµένη πίστωση 19.9555,36 ευρώ κατά ποσό 
1.000,00 ευρώ. 

• Μετά από τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας σχετικά µε την ανάγκη προµήθειας 
µονάδας φωρατή οχηµάτων τύπου επαγωγικού βρόγχου τεσσάρων καναλιών σε ρυθµιστή 
οποιουδήποτε τύπου κόστους 806,00 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 30.6662.15 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινών σηµατοδοτών» 
και εγγραφή πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ. 

 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό των 
25.733,84 ευρώ. 

Αργοστόλι 14/06/2017 
 

Ο συντάξας                                                                                           Ο Προϊστάµενος  
Κουστουµπάρδη Σοφία                                                                       Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.            
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -Αναµόρφωσης 
του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 
του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   145  / 2017                                                         Α∆Α: 7ΜΡ3ΩΕ5-ΡΨ2 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017 » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το  9ο   
θέµα   ηµερήσιας διάταξης  : Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την «Προµήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017 », θέτει υπόψη των Μελών το µε αρίθ. πρωτ. 17775 / 
9-06-2017 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονύσιου Παγώνη  µε το οποίο 
διαβιβάζει προς έγκριση το ταυτάριθµο  Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :      

 
  

 
 
                           Αργοστόλι:  08.06.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  17775 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
 FAX:26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 2017(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017» 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 08.06.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 , στο Γραφείο  Προµηθειών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 17756/08-06-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, 
η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 193/13397/10-05-2017 διακήρυξης του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» για το έτος 2017» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
 

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Τακτικό Μέλος Μαντζουράτος Θεόδωρος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 193/13397/10-05-20 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 134/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15543/24-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην υπ. 

Αριθ. 193/13397/10-05-20 διακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», την 
Τετάρτη 24/05/2017  και ώρα 10:00 π.µ.. ,στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού .   

Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 8η Ιουνίου και ώρα 14:30 µ.µ. 
σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:17756/08-06-2017) προς τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 193/13397/10-05-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», 
β)την υπ. αριθµ. 134/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε 

την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15543/24-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 
γ)την υπ. αριθµ. 17756/08-06-2017 γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της Επιτροπής προς τα µέλη 

αυτής, 
δ)τα µε αριθ. πρωτ. 17706/08-06-2017 προσκοµιθέντα, από τον προσωρινό ανάδοχο, δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθ. 15541/24-05-2017 προσφοράς, 

έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 
 

1ον) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου Κεφαλονιάς:17706/08-06-2017) 
της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.15541/24-05-2017, ήτοι της της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν 
έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  
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(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 
προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και πιστοποιητικά (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και 
επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,  

(∆) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ(εκδοθέν από το ΤαχisNet.gr της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων), µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένη µέχρι 
της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης, 

Ε)αριθ. 438/17-05-2017 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς µε το οποίο πιστοποιείται ότι η 
ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» είναι γραµµένη στα µητρώα του 
Επιµελητηρίου Κεφαλλονιάς  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα µε αριθ. πρωτ.:17706/08-06-2017, παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης της ατοµικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ», θα έθετε εν κινδύνω την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ», που διενεργήθηκε την 24η Μαΐου 2017 ,στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ¨Ο ΚΕΦΑΛΟΣ¨, ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επιτεύχθηκαν ποσοστά έκπτωσης που συµβάλλουν τα µέγιστα στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την υπ. αριθµ. 134/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε 
την οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15543/24-05-2017 1ο  Πρακτικό της Επιτροπής  

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των, µε αριθ. πρωτ. 17706/08-06-2017, προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 15541/24-05-2017,της ατοµικής επιχείρησης µε 
την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ»  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, της ατοµικής επιχείρησης  µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-
ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

                                                          
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση στο σύνολό   του,  του  παραπάνω 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017» 
β) την ανακήρυξη   ως οριστικού Αναδόχου  την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-
ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 34,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 
26.760,90 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 33.183,52 €. 
Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας 
Κουρκουµέλης –Παπαδάτος Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.           . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   127/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 107/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων  διεξαγωγής (Α∆Α: 
ΩΩΧ2ΩΕ5-ΗΥΤ). 
5) το µε αρίθ. πρωτ. 15543/24-05-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
6)το µε αρίθ. πρωτ. 17775/9-06-2017    2ο Πρακτικό   της Επιτροπής   ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
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                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αίθµ. Πρωτ.  17775/9-06-2017    2ο Πρακτικό   της Επιτροπής   του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2017» προϋπολογισµού 
49.994,32 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
 
2. Κηρύττει  οριστικό   Ανάδοχο  για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 
έτος 2017 προϋπολογισµού 49.994,32 €» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 193/13397/10-05-2017  
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, την ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ», η οποία προσέφερε έκπτωση 34,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 26.760,90 € και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 33.183,52 €. 
 
3. H παρούσα  απόφαση κοινοποιείται στους προσφέροντες εκτός του οριστικού αναδόχου. 
 
4.  Μετά τον κατά νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης καλείται προσκαλείται  ο ανάδοχος να προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  146   / 2017                                                      Α∆Α: ΩΙΧΖΩΕ5-ΕΒΙ             
ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού  Επιτροπής  του  Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» 
                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 10 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Έγκριση 3ου Πρακτικού  Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθµ. πρωτ. 18172  /13-06-2017 διαβιβαστικό του 
αναπληρωµατικού Μέλους της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει 
προς έγκριση το ταυτάριθµο  Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
 
                           Αργοστόλι:  12.06.2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  18172 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX:26710 - 22572 
 

 
 
 
 
  
 

 
    
 

 
             
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  Υπηρεσιών για το έτος 2017(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 277/2016  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας 
υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 12.06.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. , στο Γραφείο  Προµηθειών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της υπ΄αρίθµ. 18004/12-06-2017 γραπτής πρόσκλησης του 
Αναπληρωτή Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 277/2016 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 30853 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 10482/132/11-
04-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την υπηρεσία  «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 
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ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
 

2. Αναπληρωµατικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
 
 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
α)την υπ. Αριθ. 10482/132/11-04-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «Παροχή 

υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,  

β)την αριθ. 121/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 14445/17-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ) την αριθ. 133/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15792/25-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 10482/132/11-04-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης», µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30853.   

Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών Κατακύρωσης ήταν η 12η Ιουνίου και 
ώρα 13:00 µ.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:18005/12-06-2017) προς τον προµηθευτή 
του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  64339(11-05-2017,09:28:53).  

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30853 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» . 

Σηµειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους (αδυναµία σύνδεσης µε τη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ,µέσω 
αποµακρυσµένης πρόσβασης) η διαδικασία πρόσβασης εκκίνησε στις 13:05 µ.µ. 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των ως κάτωθι  προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία της οποίας η 
προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  64339(11-05-2017,09:28:53),  

  

Α/Α Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς 

 
Αριθµός 
Προσφοράς 

 
1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

11-05-2017,09:28:53 64339 

   
Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 

την αποσφράγιση των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 
φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειµένου να αποσφραγισθούν τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
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Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι     «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»   των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκαν σύµφωνα µε : 
α)την υπ. Αριθµ. 10482/132/11-04-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «Παροχή 

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

β) την αριθ. 121/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 14445/17-05-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

γ) την αριθ. 133/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15792/25-05-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής, 

δ)την υπ. αριθµ. 18005/12-06-2017 γραπτή ενηµέρωση , µέσω του συστήµατος , προς τον 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει α/α συστήµατος  64339, 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  ως άνω αναφεροµένων 
προσφορών, έγιναν γνωστά τα κάτωθι: 

 
1ον) ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατετέθη ηλεκτρονικά την 9η Ιουνίου 2017, µε  

χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήµατος, ύστερα από την ορισθείσα, µε το αριθ.16914/01-06-
2017 έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών,  προθεσµία των δέκα(10) ηµερών και 
προσκοµίσθηκαν εµπρόθεσµα - εντός τριών(3)εργασίµων ηµερών- (αριθ. πρωτ. εισερχοµένων ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(18122/12-06-2017), της προσφοράς µε α/α συστήµατος 64339, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» περιελάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

(Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπροσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει εις βάρος της τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

(Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου.  

(Γ) Πιστοποιητικό  του Υπουργείου Οικονοµικών(∆.Ο.Υ.), από το οποίο προκύπτει ότι, είναι ενήµερη ως 
προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  και  

(∆)πιστοποιητικό (βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας - κύριας και επικουρικής) ότι είναι ενήµερη ως 
προς  τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

(Ε)Υπεύθυνη ∆ήλωση, αναφορικά µε τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη της που δύναται να απασχολήσει όσο και για 
το απασχολούµενο σε αυτήν προσωπικό, 

(ΣΤ) Ετήσιο και Συµπληρωµατικό Πίνακα απασχολούµενου προσωπικού Επιχείρησης 
(Ζ)Πρακτικό  περί ορισµού νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
α)τα παραπάνω αναφερόµενα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α 

συστήµατος 64339, 
β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 

ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», θα έπληττε 
ανεπανόρθωτα  αφενός την  τουριστική εικόνα  του νησιού και αφετέρου την οικονοµική ευρωστία   του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς  µε αποτέλεσµα την  απώλεια εσόδων που θα ήταν αδύνατο να καλυφθούν από άλλες πηγές, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης 
Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης», που διενεργήθηκε µέσω 
της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, επιτεύχθηκε ποσοστό έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου, µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) την αριθ. 121/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 14445/17-05-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
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ε) την αριθ. 133/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε την 
οποία ενεκρίθη το υπ. αριθµ. 15792/25-05-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

στ)την αποδοχή ως παραδεκτών των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε α/α 
συστήµατος  64339(εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1)Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 
ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης, την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

   
   

  β)ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 3ου Πρακτικού Επιτροπής  του Ηλεκτρονικού 
∆ηµόσιου  Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ»  
β). Την ανακήρυξη ως οριστικού  αναδόχου, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 2%, ήτοι: συνολική προσφορά 165.545,97€(χωρίς ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (39.731,03€), 
205.277,00€ (µε ΦΠΑ). 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   111 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  82/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων  
(Α∆Α: 7ΣΕ5ΩΕ5-81Χ.) 
4) το  µε αρίθµ. 14445 /17 -05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθµ. πρωτ. 15792/25-05-2017 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
6) το µε αρίθ. πρωτ. 18172/12-06-2017 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. 18172/12-06-2017  3ο Πρακτικό της Επιτροπής(Έλεγχος 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης)  του  Ηλεκτρονικού  ∆ηµόσιου   µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας υποδοχής και 
ξενάγησης Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης και Σπηλαίου ∆ρογκαράτης, ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης» συνολικού 
προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας προσαύξησης 12% ,ποσού 18.099,05€) 168.924,46€ επί 
πλέον Φ.Π.Α. 24% 40.541,87 €, ήτοι σύνολο 209.466,33 € µε το Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 86 του 
Ν.4412/2016. 
2. Ανακηρύττει   οριστικό  ανάδοχο για τις  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ, την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», µε 
έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 2%, ήτοι: συνολική προσφορά 165.545,97€(χωρίς ΦΠΑ) και µε 
ΦΠΑ (39.731,03€), 205.277,00€ (µε ΦΠΑ). 
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3.  Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης καλείται η  εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ η εγγύηση συµµετοχής του . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   147  / 2017                                          Α∆Α: 66Σ∆ΩΕ5-0ΥΘ             
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για 
την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κοινότητας  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου».                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 11 ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  
του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το  µε αρίθµ. πρωτ. 16931 /30-05-2017 διαβιβαστικό του αναπληρωµατικού Προέδρου  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγουλάτου Λεωνίδα  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθ. 
πρωτ. 14278/16-05-2017  Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     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 µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού του 
συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής 

οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» Εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 

β) την ανακήρυξη ως προσωρινό µειοδότη την εταιρεία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε» η 
οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 34,72%  επί του προϋπολογισµού 
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του έργου. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  –  Κωνσταντάκης Άγγελος - Ηλίας Κουρκουµέλης –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Παπαστασάτος Γεράσιµος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  157/2016  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί παραλαβής της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και καθορισµού  τρόπου εκτέλεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό ) . 
3) Την 229/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (τροποποίηση προϋπολογισµού λόγω αλλαγής Φ.Π.Α ) 
4)Την 67/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΘ6ΩΕ5-ΖΚΚ κατάρτιση όρων δηµοπράτησης) 
Το µε αρίθµ. πρωτ. 14278/16-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αρίθµ. πρωτ. 14278/16-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του 
συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την  εκτέλεση  του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 
κεντρικής οδού Τ. Κ  ∆ειλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου»  εκτιµώµενης αξίας  32.889,52 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

2. Ανακηρύττει προσωρινό ανάδοχο  την εταιρεία µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε» η 
οποία προσέφερε µέση τερµακτή έκπτωση , ποσοστού επί τοις εκατό , 34,72% επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες εκτός του προσωρινού αναδόχου. 
4. Στην συνέχεια ειδοποιείται ο προσωρινός ανάδοχος µε την επωνυµία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος 

Ο.Ε»  , να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2-23.10 της  διακήρυξης .Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

                Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                            Κουρκουµέλης  Ηλίας                                                             
                                                                                                                                Παπαναστασάτος Ευάγγελος                                                                  
                                                                                                                                            Παπαδάτος Νικόλαος                                                                               
                                                                                                                                          Κωνσταντάκης Άγγελος .   
  Σοφία Γαρµπή  
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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