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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
Από το πρακτικό της  27 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  23 η  Αυγούστου   
2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  23 η   Αυγούστου   του έτους 2016, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ    28243/19 -08-2016 έγγραφη πρόσκληση της  
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε     (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                              
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                             
2.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                       Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                     
3.   Μοσχονάς Αλέξανδρος(αναπληρωµατικό Μέλος)                                          Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          
4.Αλυσανδράτος Σταυρος –Γεράσιµος                                                                 Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                       
5. Κωνσταντάκης   Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                        ∆ιονύσιος Λυκούδης 
                                                                                                                              Ιωάννης Λυκούδης 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    228  / 2016                                                                      Α∆Α: 7 Α7ΚΩΕ5-Κ6Κ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την  προµήθεια 
«Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού  για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. 
Αργοστολίου . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος 
το   1 ο θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: Έγκριση Πρακτικού του  πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού  για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. 
Αργοστολίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 24219/15-07-2016 Πρακτικό της εν 
λόγω Επιτροπής το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αργοστόλι: 15.07.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                         Aριθ.Πρωτ.: 24219 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

Στο Αργοστόλι στις 14/07/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή 
ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της µε αριθ. πρωτ. 23908/13-07-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή 
Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
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1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφ/νιάς 
(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,σύµφωνα µε την αριθ. 
858/22693/04-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής µε 
τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, 
προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 
π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως τρεις(3) ενδιαφερόµενοι µε κλειστή προσφορά 
και αναλυτικά οι κάτωθι αναφερόµενοι: 
1]Ρουµελιώτης Αθ. Θεόδωρος µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Ρουµελιώτη Αθανάσιο 
µε Α∆Τ:ΑΒ 581640 και Ρουµελιώτη Ασηµίνα µε Α.∆.Τ. : ΑΑ 353463, η προσφορά του οποίου 
έλαβε αριθ. πρωτ. 24118/14-07-2016 
2]Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Κράλη Ιωάννη µε Α∆Τ: Χ 275469, η 
προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 24119/14-07-2016 
3]Τόλης Γεώργιος µε εκπρόσωπο τον κο Τόλη Γεώργιο, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. 
πρωτ. 24121/14-07-2016, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία των παραπάνω αναφεροµένων συµµετεχόντων κατά 
σειρά υποβολής και ειδικότερα: 
1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας Ρουµελιώτης Αθ. Θεόδωρος. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 858/22693/04-07-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς και αναλυτικά: 
α)αριθµ. Νο 3577008651 Eγγυητική Επιστολή της Ε.Τ.Ε. ποσού 602,00€, 
β) αριθ. 3469/16-06-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΕΥΒΟΙΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ),  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη, , 
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο 
Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς, 
θ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη, 
ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά 
ιβ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό και ότι είναι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ 
στον οποίο και οφείλει να πληρώνει εισφορές 
ιγ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά του ισχύει και τον δεσµεύει για χρονικό διάστηµα 
ενός(1) έτους από την ηµέρα του διαγωνισµού και για όσο του ζητηθεί από την υπηρεσία µας, 
και ότι η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε χώρους που θα υποδεικνύουν τα 
εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου και σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των τριών(3) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραγγελίας των υλικών. 
ιδ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια υλικών, 
δύο(2) χρόνων από την παράδοση και ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και ότι έχει λάβει γνώση των όρων της γενικής και ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνεί µε αυτούς, 
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ιε) Υπεύθυνη ∆ήλωση εκπροσώπησης στο ∆ιαγωνισµό, 
ιστ) πληρεξούσιο 
2ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Κράλη Ιωάννη µε Α∆Τ: Χ 
275469 , και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 
858/22693/04-07-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς και αναλυτικά 
α)αριθµ. Νο GRZ 101030 Εγγυητική Επιστολή της ΑLPHA BANK. ποσού 620,00€, 
β) αριθ. 5865/15-06-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΑΘΗΝΩΝ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ),  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη πλην των 
τεχνικών προδιαγραφών του υλικού µε α/α 3 ,όπου προσφέρεται λαµπτήρας 45W αντί 40W 
και του υλικού µε α/α 15, όπου προσφέρεται λαµπτήρας 120W αντί 100W, διότι κατά δήλωσή 
του οι κατασκευάστριες εταιρείες δεν παράγουν λαµπτήρες µε τα ζητούµενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και έτσι προσφέρει το πλησιέστερο προϊόν µε επουσιώδεις αποκλίσεις,  
ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο 
Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι για το Ταµείο Ασφάλισης των µελών του ∆.Σ. της Εταιρείας 
θ)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ι)Κλειστός Φάκελος µε την Οικονοµική Προσφορά, 
ια)αντίγραφο του µητρώου Μετόχων  
ιβ)αναλυτική κατάσταση (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ) του απασχολούµενου προσωπικού 
ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και 
κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο 
Κεφαλονιάς 
ιδ) ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη 
ιε)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι όσο προβλέπεται από τη 
∆ιακήρυξη και ότι έχει λάβει γνώση των όρων της γενικής και ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνεί µε αυτούς, 
ιστ)δήλωση ότι η προσφορά της ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία για χρονικό διάστηµα 
ενός(1) έτους από την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι δύναται να παραταθεί εφόσον αυτό 
ζητηθεί από το ∆ήµο και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, 
ιζ)∆ήλωση για τον τόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
ιη)∆ήλωση για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας δεκαοχτώ(18) µηνών από την 
παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία, µε την επισήµανση ότι αφενός στα 
υλικά που ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ισχύει ότι ορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή στη διακήρυξη και αφετέρου ότι κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της 
διακήρυξης 
ιθ) εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς, 
κ) Υπεύθυνη ∆ήλωση για την θητεία των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας 
3ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας Τόλης Γεώργιος µε Α.∆.Τ. ΑΒ 319812 και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της µε αριθ. 858/22693/04-07-2016 ∆ιακήρυξης του ∆ηµάρχου 
Κεφαλονιάς και αναλυτικά: 
α)αριθµ. Νο 7002017238 Εγγυητική Επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ποσού 602,00€, 
β) αριθ. 5264/10-05-2016 Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
γ)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ),  
δ)Βεβαίωση φορολογικής Ενηµερότητας, 
ε)Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας,  
στ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της ως άνω αναφεροµένης διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη,  
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ζ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να 
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος στο ∆ήµο 
Κεφαλονιάς,  
η)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερου στο ∆ήµο Κεφαλονιάς, 
θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό και ότι είναι ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ 
ι)Φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς, 
ια)Κλειστό Φάκελο µε την Οικονοµική Προσφορά, 
ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά του ισχύει χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ηµέρα του διαγωνισµού καιότι ο χρόνος εγγύησης των 
υπό προµήθεια ειδών θα είναι ένας χρόνος και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού και 
ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών είναι αυτός που ορίζεται στο άρθρο 22 
της απόφασης διενέργειας του διαγωνισµού, 
ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης και ότι η παράδοση των υλικών θα είναι µερική(διάρκεια ισχύος 
ενός έτους)ή ολική(διάρκεια ισχύος 60 ηµερολογιακών ηµερών όπως προβλέπει η διακήρυξη 
άρθρο 12 της Ε.ΣΥ.) και ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνεί µε αυτούς και ότι η παράδοση των ειδών είναι 
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς , 
κ.λ.π. 
ιδ)Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δήλωνε το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 
προµήθεια είδη, 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α)την µε αριθ. : 858/04-07-2016 απόφαση του 
∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν 
οι όροι της ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» και την µε αριθµ. 5/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η µε 
αριθµ. 53/2015 Μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή[άρθρο 20 παράγραφος α του 
ΕΚΠΟΤΑ], β)τις διατάξεις του Ν.2286/95, γ)τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, δ)τις παραπάνω 
αναφερόµενες κατατεθείσες προσφορές, που κρίθηκαν πλήρης προχώρησε στο επόµενο 
στάδιο του που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Η Επιτροπή παρουσία των δύο(2) εξουσιοδοτηµένων και του ενός (1) εκπροσώπου των 
τριών(3) εταιρειών, ήτοι της εταιρείας µε την επωνυµία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και 
της εταιρείας µε την επωνυµία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και της εταιρείας µε την επωνυµία Τόλης 
Γεώργιος , που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο του ∆ιαγωνισµού(Έλεγχος Τεχνικών 
Προσφορών), προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών , τις οποίες αφού έλεγξε και 
µονόγραψε, διεπίστωσε τις παρακάτω αναφερόµενες παρατηρήσεις από την αριθ. 53/2015 
Μελέτης και αναλυτικά.: 
1ον)στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» ότι:  
α)στα υπό προµήθεια είδη µε α/α 4 & α/α 5 δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια η διάρκεια 
ζωής των συγκεκριµένων λαµπτήρων .στο σηµείο αυτό και σε γενόµενη ερώτηση προς τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας από την επιτροπή δηλώθηκε ότι η διάρκεια ζωής 
του εν λόγω προϊόντος είναι 29.000 ώρες, 
β) το υπό προµήθεια είδος µε α/α 16 και µε Κ.Α. HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S δεν 
κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην δήλωση συµµόρφωσης που κατατέθηκε από το 
εργοστάσιο παραγωγής του 
γ) το υπό προµήθεια είδος µε α/α 39 κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στο πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας (CE) που κατατέθηκε από το εργοστάσιο παραγωγής του 
2ον) στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία Β. 
ΚΑΥΚΑΣ ότι: 



 993 

α) το υπό προµήθεια είδος µε α/α 2 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην δήλωση 
συµµόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής του 
β) το υπό προµήθεια είδος µε α/α 6 & α/α 7 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του από τα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας(CE) που κατατέθηκαν 
γ) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 15 δεν προκύπτει η ακριβής αντιστοιχία του µε το 
ζητούµενο στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 53/2015 µελέτης, 
δ)στα υπό προµήθεια είδη 41,42,43,44,45 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή τους (Κωδικοί 
Αριθµοί) από τα τεχνικά φυλλάδια που κατατέθηκαν µε το ζητούµενο στις τεχνικές 
προδιαγραφές της αριθ. 53/2015 µελέτης, 
ε) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 70 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην 
προσκοµισθείσα δήλωση συµµόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής του 
3ον) στις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία ΤΟΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ότι : 
α) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 2 τα ζητούµενα lumen (φωτεινότητα) είναι τουλάχιστον 650 
και στο προσφερόµενο τα lumen είναι 600, 
β) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 35 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην 
προσκοµισθείσα δήλωση συµµόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής του 
γ)στα υπό προµήθεια είδη µε α/α 52,53,54,55 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην 
προσκοµισθείσα δήλωση συµµόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής τους, 
δ) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 56 αναφέρεται φορτίο 2Χ20Α ενώ στις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ. Αριθ. 53/2015 Μελέτης απαιτείται 2Χ25Α 
ε) στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 57 αναφέρεται φορτίο 4Χ25Α ενώ στις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ. Αριθ. 53/2015 Μελέτης απαιτείται 3Χ25Α 
στ)στο υπό προµήθεια είδος µε α/α 70 δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του στην 
προσκοµισθείσα δήλωση συµµόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής του 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή και µετά από διαλογική συζήτηση, oµόφωνα αποφάσισε 
να ζητηθούν εγγράφως διευκρινίσεις από τις τρεις(3) συµµετέχουσες εταιρείες, επί των 
παραπάνω αναφεροµένων παρατηρήσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διακοπή 
της παρούσης συνεδριάσεως και την συνέχισή της την 4η Αυγούστου 2016, µετά την λήξη της 
τεθείσης χρονικής προθεσµίας για την υποβολή , από τους παραπάνω αναφεροµένους 
συµµετέχοντες, εγγράφων διευκρινίσεων. 
Στις 20/7 και µε τα αριθ. 24446/2016 & 24447/2016 έγγραφά της, η Επιτροπή κοινοποίησε 
στις εταιρείες Ρουµελιώτης Θεόδωρος & Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. , αντιστοίχως, τις ζητούµενες 
έγγραφες διευκρινίσεις. και 27/7/2016 µε το αριθ. 24448/2016 έγγραφό της , κοινοποιήθηκε 
στην εταιρεία ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προκειµένου να αποσταλούν οι έγγραφες διευκρινίσεις. 
Στις 21/7/2016 και µε το αριθ. 24915/2016 έγγραφό της , η εταιρεία µε την επωνυµία 
«Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», απέστειλε εµπρόθεσµα τις απόψεις της επί των παραπάνω αναφεροµένων 
παρατηρήσεων της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Στις 25/7/2016 και µε το αριθ. 25255/2016 
έγγραφό της , η εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» απέστειλε 
εµπρόθεσµα τις απόψεις της επί των παραπάνω αναφεροµένων παρατηρήσεων της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Αντιθέτως η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δεν 
απέστειλε έγγραφες απόψεις επί των παραπάνω αναφεροµένων παρατηρήσεων της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή, την 4η Αυγούστου 2016 και ώρα 11:30 π.µ., προέβη στην 
εξέταση των τεχνικών προσφορών των τριών(3) υποψηφίων αναδόχων, και αναλυτικά: 

• Για την εταιρεία µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» :  
1ον)για την 1η παρατήρηση (αριθ. 24446/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 4&5, προσκοµίσθηκε αναλυτικότερο φυλλάδιο της εταιρείας eurolamp όπου 
εµφαίνεται ότι για τα εν λόγω είδη, η διάρκεια ζωής τους είναι 29.000 ώρες όπως αναφέρει και 
η δήλωση συµµόρφωσης που κατατέθηκε ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
2ον) για την 2η παρατήρηση (αριθ. 24446/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 16,ο Κ.Α. στην δήλωση συµµόρφωσης είναι ο αριθ. 64688, ο οποίος και 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο προσφερόµενο είδος και ως εκ τούτου κατέστη εφικτό η 
ταυτοποίησή του στην δήλωση συµµόρφωσης και αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση 
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3ον)για την 3η παρατήρηση(αριθ. 24446/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 39, από τις έγγραφες διευκρινίσεις , δεν κατέστη εφικτή ,η ταυτοποίηση του 
προσφερόµενου είδους µε Κ.Α :147-02002, µε το πιστοποιητικό δήλωσης συµµόρφωσης και 
θεωρείται ότι για το συγκεκριµένο είδος δεν προσκοµίσθηκε δήλωση συµµόρφωσης ως 
απαιτείται -επί ποινή αποκλεισµού-. Στο σηµείο αυτό και µετά από επικοινωνία της 
επιτροπής µε την εταιρεία EUROLAMP,αναζητήθηκε δήλωση συµµόρφωσης για το υπό 
προµήθεια είδος µε α/α 39(=ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ).Η εταιρεία EUROLAMP, 
απέστειλε στην Επιτροπή την αντιστοιχούσα στο εν λόγω είδος, δήλωση συµµόρφωσης. Η 
επιτροπή , κατόπιν αντιπαραβολής της προσκοµισθείσας ,από την εταιρεία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» , και της αποσταλείσας από την εταιρεία EUROLAMP δήλωσης 
συµµόρφωσης, , διεπίστωσε ότι εκείνη που προσκοµίσθηκε από την εταιρεία 
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» κατά την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δεν αντιστοιχεί 
στο υπό προµήθεια είδος, αλλά αφορά σε διακόπτη αισθητήρα κίνησης υπερύθρων που 
ανιχνεύει την κίνηση και όχι σε φωτοκύτταρο ηµέρας νύκτας που ανιχνεύει την φωτεινότητα 
όπως ζητείται από την υπ΄αριθ 53/2015 µελέτη, και ως εκ τούτου δεν αίρεται η 
συγκεκριµένη παρατήρηση 
4ον)για την 4η παρατήρηση(αριθ. 24446/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 20,21,22,τα οποία στην τεχνική προσφορά αναφέρουν εργοστάσιο παραγωγής 
OSRAM Γερµανίας εφόσον τόσο στη δήλωση συµµόρφωσης που κατατέθηκε όσο και στην 
σχετική προσκοµισθείσα Υ.∆., αναφέρεται ρητά ως εργοστάσιο κατασκευής OSRAM 
Σλοβακίας, γίνεται αποδεκτό το συγκεκριµένο εργοστάσιο παραγωγής και ως εκ τούτου 
αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση 
5ον)για την 5η παρατήρηση(αριθ. 24446/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 52,53,54,55, τα οποία στην τεχνική προσφορά αναφέρουν εργοστάσιο 
παραγωγής ΑRNOCANALI ΚΙΝΑΣ εφόσον τόσο στη δήλωση συµµόρφωσης όσο και στην 
σχετική προσκοµισθείσα Υ.∆.,, αναφέρεται ρητά ως εργοστάσιο κατασκευής ARNOCANALI 
ΙΤΑΛΙΑΣ, γίνεται αποδεκτό το συγκεκριµένο εργοστάσιο παραγωγής αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση 

• Για την εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»:  
1ον)για την 1η παρατήρηση (αριθ. 24447/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 3, το προσφερόµενο είδος υπερκαλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της 
53/2015 Μελέτης εφόσον η ισχύς του συγκεκριµένου είδους είναι 45w και συνοδεύεται από το 
πιστοποιητικό δήλωσης συµµόρφωσης, και ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 
2ον) για την 2η παρατήρηση(αριθ. 24447/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 6&7, κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση για τα προσφερόµενα είδη µε το 
πιστοποιητικό δήλωσης συµµόρφωσης, κατόπιν των εγγράφως παρασχεθέντων 
διευκρινίσεων όπου υποδείχθηκαν οι κωδικοί των υπό προµήθεια ειδών, και ως εκ τούτου 
αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
3ον)για την 3η παρατήρηση (αριθ. 24447/2016 έγγραφο επιτροπής)και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 15, το προσφερόµενο είδος, υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 
53/2015 Μελέτης εφόσον η ισχύς του συγκεκριµένου είδους είναι 120w και συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό δήλωσης συµµόρφωσης, και ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 
4ον)για την 4η παρατήρηση (αριθ. 24447/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 41-45, κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση, τόσο τα περιγραφόµενα είδη και τα οποία 
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 53/2015 Μελέτης, όσο και µε τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά δήλωσης συµµόρφωσης, κατόπιν των εγγράφως παρασχεθέντων 
διευκρινίσεων όπου υποδείχθηκαν οι κωδικοί των υπό προµήθεια ειδών και ως εκ τούτου 
αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
5ον) για την 5η παρατήρηση (αριθ. 24447/2016 έγγραφο επιτροπής)και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 70, κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση του προσφερόµενου είδους και το ποίο είναι 
σύµφωνο τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 53/2015 µελέτης όσο και µε το πιστοποιητικό 
δήλωσης συµµόρφωσης, κατόπιν των εγγράφως παρασχεθέντων διευκρινίσεων όπου 
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υποδείχθηκαν οι κωδικοί των υπό προµήθεια ειδών και ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 

• Για την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»: 
1ον)για την 1η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 2, το προσφερόµενο είδος δεν καλύπτει, επί ποινή αποκλεισµού, τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 53/2015 Μελέτης εφόσον τα ελάχιστα lumen που παράγει ο 
προσφερόµενος λαµπτήρας είναι κατώτερα των ζητουµένων 600 lm αντί 650 lm και ως εκ 
τούτου δεν αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
2ον) για την 2η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 16, το προσφερόµενο είδος είναι ισχύος 80W και υπερκαλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 53/2015 Μελέτης , και ως εκ τούτου αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
3ον) για την 3η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 35, το προσφερόµενο είδος δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση του στη δήλωση 
συµµόρφωσης που κατατέθηκε, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση 
συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο είδος και ως εκ τούτου δεν αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 
4ον)για την 4η παρατήρηση(αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για τα υπό προµήθεια 
είδη µε α/α 52-55, τα προσφερόµενα είδη δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση τους στη δήλωση 
συµµόρφωσης που κατατέθηκε, και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση 
συµµόρφωσης για τα συγκεκριµένα είδη και ως εκ τούτου δεν αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 
5ον)για την 5η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 56, το προσφερόµενο είδος δεν καλύπτει, επί ποινή αποκλεισµού, τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 53/2015 Μελέτης και αναλυτικότερα προσφέρεται φορτίο 2Χ20Α ενώ 
ζητείται 2Χ25Α και ως εκ τούτου δεν αίρεται η συγκεκριµένη παρατήρηση, 
6ον) για την 6η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 57, το προσφερόµενο είδος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 53/2015 
Μελέτης ,εφόσον προσφέρεται είδος µε φορτίο 4χ25Α και ως εκ τούτου αίρεται η 
συγκεκριµένη παρατήρηση, 
7ον)για την 7η παρατήρηση (αριθ. 24448/2016 έγγραφο επιτροπής) και για το υπό προµήθεια 
είδος µε α/α 70,για το προσφερόµενο είδος δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση του στη 
δήλωση συµµόρφωσης που κατατέθηκε, και θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση 
συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο είδος και ως εκ τούτου δεν αίρεται η συγκεκριµένη 
παρατήρηση, 
Στο σηµείο αυτό , η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών,  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
1. Τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» των εταιρειών µε την 
επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» & «ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και για τους λόγους 
που διεξοδικά αναλύθηκαν παραπάνω, 

2. Τη συνέχιση της ∆ιαδικασίας (αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», για την εταιρεία µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα 

Αργοστόλι 4/8/2016  
Τα µέλη της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________  
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________  
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του Πρακτικού του  πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια Λαµπτήρων και  λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού  για τη κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε. 
Αργοστολίου β)  τον αποκλεισµό από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού των  εταιρειών  
µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» & «ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  για τους λόγους 
που αναλύονται στο παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ και τέλος γ) την συνέχιση της 
διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού µε το άνοιγµα του φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς της 
εταιρείας µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε». 
Ο κ., Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  ¨Όπως είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο 
διαγωνισµός αυτός είναι περιορισµένος και αφορά µόνο µια ∆ηµοτική Ενότητα εφόσον στις υπόλοιπες 
η προµήθεια αυτή έγινε µε απευθείας αναθέσεις και ενώ στην προηγούµενη θητεία της ∆ηµοτικής 
Αρχής είχε γίνει µεγάλος διαγωνισµός για όλο τον ∆ήµο  , περίπου ενενήντα χιλιάδων και κάλυψε τις 
ανάγκες του για µια µεγάλη περίοδο , γιαυτό λοιπόν η πρότασή µας είναι ότι θα έπρεπε ο διαγωνισµός 
να γίνει για όλο τον ∆ήµο και αυτήν την πρόταση ψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος 
Μοσχονάς  και  Κωνσταντάκης Άγγελος.            
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   5 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης) . 
3) την  183/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την  κατάρτιση των όρων   . 
4) το µε αριθ. πρωτ. 24219/15-07-2016 Πρακτικό  
 Και την πρόταση της Προέδρου :  
 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 24219/15-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  
του πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε.  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.   

2. Αποκλείει από την διαδικασία της συµµετοχής στην   συνέχιση  του διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» τις εταιρείες µε την επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» & «ΤΟΛΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,  για τους λόγους που αναλύονται στο παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 
 
3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για  την  συνέχιση της ∆ιαδικασίας (αποσφράγιση 
Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», για την εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 229  / 2016                                                                                          Α∆Α: 6ΩΕΤΩΕ5-Β5Λ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη 
αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου.   
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 2 ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση Εντάλµατος  
Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων 
του ∆ήµου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 2768011-08-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον 
Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό  
για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου » 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προ̟πληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. ∆ιονύσιο  
Τσιλιµιδό για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
Συνηµµένα: α)Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                    Β) Έγγραφο  Τµήµατος ∆ιαχείρισης Συνεργείων. 
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ΠΟΣΟ                                                                                                                          Κ.Α. 
2.000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ )               30.6323 (770/2016 
ανάληψη υποχρέωσης)  
                                                                                                    
Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η 
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων 
τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα 
προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον 
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια 
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου 
βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν 
του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 
 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο ποσού 2.000,00  €  από τον Κ.Α 30.6323 για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων 
του ∆ήµου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος 
Μοσχονάς  - Γκισγκίνης Νικόλαος και   Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• την    υπ αρίθ.  770/2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  30.6323 µε 
τίτλο « Αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ » . 
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2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο 
Τσιλιµιδό  ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α 30.6373   για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του 
∆ήµου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   23/11/2016. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    230  / 2016                                                                      Α∆Α: 6ΤΤΒΩΕ5-99Β 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον 
λόγο στον  Προϊστάµενο   του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παγώνη 
∆ιονυσίου     ο οποίος  εισηγούµενος       το  3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και 
διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα 
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών 
και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

758 08/08/2016 210,92 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΕ∆ΗΚΕ 10.6462 226,20 

759 09/08/2016 270,32 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΚΕ∆ΗΚΕ[ΗΧΩ] 10.6463 2.776,36 

760 09/08/2016 124,00 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΕ∆ΗΚΕ 10.6463 2.652,36 

761 09/08/2016 161,20 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 10.6462 65,00 

774 12/08/2016 698,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΟΥΛΑΤΩΝ 35.6262.03 10.141,18 

775 12/08/2016 302,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΠΟΥΛΑΤΩΝ 35.6699 2.614,32 

776 12/08/2016 999,96 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ 35.6699 2.614,32 

777 12/08/2016 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ 35.6262.03 10.141,18 

778 12/08/2016 316,13 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6699 2.614,32 

779 12/08/2016 436,87 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6682 10.466,26 

780 12/08/2016 247,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35.6262.03 10.141,18 

781 17/08/2016 198,40 

∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓ/ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ] 10.6463 2.453,96 

782 18/08/2016 75.200,00 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 70.6711.02 700,00 
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για Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ )  

783 18/08/2016 694,40 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Ι.Φ. ΜΕ 
ΒΥΤΙΟ [ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 
27992/17-08-20162016 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Α/∆ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6233.01 5.701,29 

784 18/08/2016 241.571,10 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ[1η ΕΝΤΟΛΗ] Κ.Α. 
2012ΕΠ02200001 ΣΑΕΠ 022 64.7413.02 708.428,90 

785 22/8/2016 113.832,79 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) 
(ΠΙΝ) - 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 64.7335.04 290.912,21 

786 23/8/2016 2.592,70 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3ης ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΑΜΗΣ (Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.∆ 
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ) 30.7333.06 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων : 
από 774 έως και 780 -782 και 785/2016. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος Γεράσιµος- Αλέξανδρος 
Μοσχονάς   και   Κωνσταντάκης Άγγελος.            
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                   
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                                  

                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   231  / 2016                                                                     Α∆Α: ΩΚΞ4ΩΕ5-ΖΞ0   

 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 216/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
το 4 o θέµα  ηµερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της 216/2016 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής.»   θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με την 216 /26-07-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα παρακάτω:  



 1000 

1. Η  απόδοση λογαριασµού της Παγίας   Προκαταβολής   του οικ. έτους 2016  σύµφωνα µε την 
24/2016  απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστήθηκε    και ορίστηκε διαχειρίστρια  
η  υπόλογος υπάλληλος του ∆ήµου κ. Ελβρίρα Λορεντζάτου  για την ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου . 
2. Η  απαλλαγή της Πάγιας Προκαταβολής της   υπολόγου  –διαχειρίστριας υπαλλήλου  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κ. Ελβίρας Λορεντζάτου  του ποσού των 700,00 € το οποίο επεστράφη µε το 290/19-07-
2016  Γραµµάτιο Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου λόγω  φόρτου εργασίας. 
3. Η αποδέσµευση της ανάληψης δαπάνης  ποσού  των 700,00 € από τον Κ.Α 00.8251 µε τίτλο Πάγια 
Προκαταβολή Υπαλλήλων ∆ήµου και Προέδρων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
4. Η  έκδοση Εντάλµατος    Πάγιας Προκαταβολής στον  υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Ταραζή 
Γεράσιµο   και ορισµός του  ως   διαχειριστή – υπόλογου    για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και 
διαφόρων µικροδα̟πανών συνολικού ποσού 700,00 € από τον Κ.Α 00. 8251 µε τίτλο «Πάγια 
Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου» µε την υποχρέωση κατά την λήξη του οικονοµικού έτους 
να καταθέσει το παραπάνω ποσό στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο είσπραξης να διαβιβαστεί 
στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
Σύµφωνα µε το από 10/08/2016 έγγραφο του Α/∆ηµάρχου κ. Ματιάτου Σπυρίδων στο οποίο 
αναφέρεται ότι  ο ορισθείς υπόλογος υπάλληλος  κ. Γεράσιµος Ταραζής αδυνατεί για προσωπικούς 
λόγους να διαχειριστεί την Πάγια Προκαταβολή ,  ζητείται η τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ως 
προς το 4ο αποφασιστικό σκέλος της  και να οριστεί υπόλογος – διαχειριστής Πάγιας Προκαταβολής 
του ποσού των 700,00 € ο Μόνιµος Τακτικός Υπάλληλος του ∆ήµου κ. Αναλυτής Ευστάθιος. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι δεν ψηφίζει τις Πάγιες Προκαταβολές  γιατί υποκρύπτουν  
προµήθειες και εργασίες µε απευθείας αναθέσεις . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –Μοσχονάς 
Αλέξανδρος  -  Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                           
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 216/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2)  το  από 10/08/2016 έγγραφο του Α/∆ηµάρχου κ. Ματιάτου Σπυρίδωνα 
     
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Τροποποιεί το τέταρτο (4) σκέλος του  αποφασιστικού  της  216/2016 απόφαση της όπως παρακάτω:  
Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος    Πάγιας Προκαταβολής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη ∆. Ε. Αργοστολίου , σαν  διαχειριστή – υπόλογο τον  υπάλληλο κ. Ευστάθιο Αναλυτή  για την 
πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδα̟πανών συνολικού ποσού 700,00 € από τον Κ.Α 
00. 8251 και τίτλο  «Πάγια Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου» µε την υποχρέωση κατά την 
λήξη του οικονοµικού έτους να καταθέσει το παραπάνω ποσό στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο 
είσπραξης να διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    232  / 2016                                                                    Α∆Α: 6ΝΘ1ΩΕ5-ΟΗ2 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976. 
 

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

λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προελέγχου Χαρακτηρισµού Επιχειρήσεων ως Εποχιακά 
Λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Παγουλάτο Λεωνίδα  οποίος εισηγούµενος το   6 ο θέµα  

ηµερήσιας  διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  αιτήσεων επιχειρήσεων του 
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∆ήµου Κεφαλλονιάς  για τον χαρακτηρισµό τους  ως Εποχιακά Λειτουργούσες και   την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν 429/1976.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
το µε αρίθµ. πρωτ. 19552/10-06-2016 διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το Πρακτικό 
της Επιτροπής για έντεκα (11)  αιτήσεις επιχειρήσεων µαζί µε τα δικαιολογητικά τους που ζητούν να 
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 
           ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2/2016 
 
                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ  
                     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ  
 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα την 8ην Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09 00 π.µ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση που έγινε στο ∆ηµαρχείο Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου), ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
η επιτροπή Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ 62/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αποτελείται από τους 
1.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟ ΛΕΩΝΙ∆Α-Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρος 
2.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ-Αντιδήµαρχος ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ως µέλος 
3.ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Υπάλληλος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδοµένου ότι βρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα µέλη της επιτροπής, ο 
Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να ελέγξουν τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει οι επιχειρήσεις οι 
οποίες ζητούν να χαρακτηριστούν ως εποχιακές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του 
Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) µαζί µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που τους έχουν 
ζητηθεί µε το υπ΄αριθµ 2960/27-1-2016 έγγραφό του. 
Ακολουθούν αναλυτικά οι αιτήσεις 
1) Αίτηση κ. Καλλιβωκά Αικατερίνης «Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων» στα 
Μουσάτα, ∆.Ε. Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας επιχείρησης από 1/5/ έως 30/9 κάθε έτους, 
εκτάσεως 200 τ.µ. Η ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί και κατόπιν 
ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές καταστάσεις ΦΠΑ για τα χρονικά διαστήµατα που η 
επιχείρηση δεν λειτουργεί, είναι µηδενικές ,ενώ όπως προκύπτει από την βεβαίωση της ∆Ε∆∆ΗΕ, δεν 
υπήρχε κατανάλωση ρεύµατος τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα λόγω διακοπής. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο και 
εισηγούµαστε όπως η αίτηση να γίνει αποδεκτή για τη χειµερινή περίοδο από 1/11 έως 30/4. 
2) Αίτηση κ. Χιόνη Παρασκευά , ο οποίος διατηρεί ατοµική επιχείρηση στις Πλατιές ∆.Ε. Ελείου 
Πρόννων, λειτουργούσα από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους, εκτάσεως 196 τ.µ. Ο ανωτέρω προσκόµισε τα 
σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τους 
µήνες που δεν λειτουργεί είναι µηδενικές, ενώ οι καταναλώσεις ρεύµατος ∆ΕΗ είναι µηδαµινές. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο και 
εισηγούµαστε όπως η αίτηση να γίνει αποδεκτή. 
3) Αίτηση κ. Λευκαδίτη ∆ιονυσίου-Μεταξά «Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες» στη θέση 
Κάµπος στον Κατελειό, ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 31/10 
κάθε έτους, εκτάσεως 250 τ.µ. Ο ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι µηδενικές για τους µήνες που η επιχείρηση δεν 
λειτουργεί, ενώ από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ παρατηρείται µικρή κατανάλωση ρεύµατος τους µη 
τουριστικούς µήνες. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο και 
εισηγούµαστε όπως η αίτηση να γίνει αποδεκτή. 
4) Αίτηση Αφων ∆όριζα Α.Ε. Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, µε την επωνυµία 
«SAMI BEACH», που βρίσκεται στη θέση Κολώνα Καραβοµύλου, ∆.Ε. Σάµης. Χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας από 28/5 έως 15/10 κάθε έτους, εκτάσεως 886,62 τ.µ. Ο ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά 
δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι µηδενικές τους 
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µήνες που δεν λειτουργεί, υπάρχει όµως µεγάλη κατανάλωση ρεύµατος τους µήνες Ιανουάριο-
Φεβρουάριο και Απρίλιο.  
Εισηγούµαστε όπως η αίτησή τους να µη γίνει αποδεκτή διότι δεν αποδεικνύεται η παύση 
εργασιών την υπόλοιπη περίοδο. 
5) Αίτηση κ. Ανδρεάτου ∆ιονυσίου «Ενοικιαζόµενα ∆ιαµερίσµατα», εκπρόσωπος της 
επιχείρησης «ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΕ» στα Λουρδάτα 21ας, ∆.Ε. Λειβαθούς. 
Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 300 τ.µ. Ο ανωτέρω 
προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις 
ΦΠΑ είναι µηδενικές τους µήνες που δεν λειτουργεί, ενώ από τους λογαριασµούς ρεύµατος της ∆ΕΗ 
εµφανίζονται καταναλώσεις ρεύµατος τους µήνες Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτησή του να µη γίνει αποδεκτή διότι δεν αποδεικνύεται η παύση 
εργασιών του την υπόλοιπη περίοδο. 
6) Αίτηση Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.-Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις στον Κατελειό, 
∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 10/10 κάθε έτους, εκτάσεως 
1.914,23 τ.µ. Η νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Στρούτζα Παναγιώτα προσκόµισε τα σχετικά 
δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι µηδενικές τους 
µήνες Ιανουάριο-Φ/βριο και Μάρτιο καθώς και οι καταναλώσεις ρεύµατος της ∆ΕΗ, ενώ το µήνα 
Απρίλιο παρατηρούµε εισροές καθώς και κατανάλωση ρεύµατος. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτησή της να γίνει αποδεκτή µε περίοδο µη λειτουργίας επιχείρησης 
τριών µηνών (Ιανουάριο-Μάρτιο). 
7) Αίτηση κ. Κοκκόλη Ελευθερίου, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 
ΑΕ», Ξενοδοχείο Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων «ΑΚΤΗ ΑΒΥΘΟΣ» στα Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, 
∆.Ε. Λειβαθούς. 
Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 2.257 τ.µ. 
Ο ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ για τους µήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέµβριο είναι αυξηµένες παρότι η επιχείρηση 
δεν λειτουργεί, το ίδιο και οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ εµφανίζουν καταναλώσεις όλους τους µήνες. 
Εισηγούµαστε όπως η αίτησή του µη γίνει αποδεκτή διότι δεν αποδεικνύεται η παύση εργασιών 
την υπόλοιπη περίοδο. 
8) Αίτηση κ. Πετρούνια Πέτρου, Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου-Παραθερισµού, µε την επωνυµία 
«Γαλαξίας», στο Φανάρι ∆.Ε. Αργοστολίου. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 31/10 κάθε 
έτους, εκτάσεως 1.300 τ.µ. Ο ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι µηδενικές τους µήνες που δεν λειτουργεί η 
επιχείρηση και σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε δεν προσκοµίζει λογαριασµούς 
ρεύµατος γιατί την περίοδο που είναι κλειστό η παροχή ρεύµατος του ξενοδοχείου είναι κοµµένη. 
 Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο και 
εισηγούµαστε η αίτηση να γίνει αποδεκτή. 
9) Αίτηση κ. Κουλουµπαρίτση Ελπινίκης, εκπρόσωπος της επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  ΑΦΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΥ Α.Ε.», ∆.Τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ Α.Ε.», στο 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/4 έως 31/10, εκτάσεως 900 τ.µ. Η 
ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ παρουσιάζουν εισροές και µεγάλες καταναλώσεις ρεύµατος όλους τους µήνες.  
Εισηγούµαστε όπως η αίτησή της µη γίνει αποδεκτή διότι δεν αποδεικνύεται η παύση εργασιών 
την υπόλοιπη περίοδο. 
10) Αίτηση κ. Ανδρεόλα Χριστίνας, πρόεδρος της εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΣ 
ΑΝ∆ΡΕΟΛΑΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ∆.Τ. «ΚΡΙΣΤΙ Α.Ε.», στον Πόρο 
Κεφαλλονιάς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 1000 τ.µ. Η 
ανωτέρω προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν 
εµφανίστηκαν εισροές στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ προσκόµισε υπεύθυνη δήλωση ότι την 
περίοδο µη λειτουργίας του ξενοδοχείου η παροχή ρεύµατος κόβεται για αυτό και δεν προσκόµισε 
λογαριασµούς ∆ΕΗ. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Οκτώβριο έως και Μάιο και εισηγούµαστε 
η αίτησή της να γίνει αποδεκτή. 
11) Αίτηση της «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.»Ξενοδοχείο Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα, µε τίτλο 
«ΜΕΛΥ∆ΡΟΝ» στη Σκάλα ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 
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κάθε έτους, εκτάσεως 1265,66 τ.µ.  Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης κ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
προσκόµισε τα σχετικά δικαιολογητικά και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  
παρότι δεν εµφανίζει έσοδα ΦΠΑ το διάστηµα µη λειτουργίας της επιχείρησης, εµφανίζει µεγάλη 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Εισηγούµαστε η αίτηση να µη γίνει αποδεκτή διότι δεν αποδεικνύεται η παύση εργασιών την 
υπόλοιπη περίοδο. 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µε τα δικαιολογητικά τους, η επιτροπή 
προελέγχου  
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
∆ιαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ένδεκα (11) αιτήσεις µαζί µε όλα 
τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, επιχειρήσεων που ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 (εποχικότητα επιχειρήσεων) για εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
                                                     Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 1.ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ                                                             2. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Αυτό τώρα είναι ένα σοβαρό θέµα και για την 
επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων και ένα σοβαρό θέµα και για τα οικονοµικά του ∆ήµου , έχει 
δηλαδή δύο παραµέτρους. Βέβαια οι αποφάσεις που παίρνει η Κεντρική ∆ιοίκηση εµείς εκτιµάµε ότι 
δεν είναι για να ανακουφίσει τους µικρούς επαγγελµατίες αλλά για να το εκµεταλλευτούν οι µεγάλες 
επιχειρήσεις και το βλέπουµε τώρα και στην πράξη αυτό το ζήτηµα όταν έχουν γίνει εβδοµήντα –
ογδόντα αιτήσεις και εδώ πέρα έχουµε µόνο  δυο –τρεις από τις έντεκα που είναι µικρές επιχ/σεις , οι 
οκτώ λοιπόν είναι µεγάλες επιχ/σεις (από χίλια πεντακόσια έως τρεις χιλιάδες  τετραγωνικά µέτρα) που 
έχουν νοµικά τµήµατα και λογιστικά γραφεία που βρήκαν και κατέθεσαν εύκολα τα δικαιολογητικά  ενώ 
οι µικρές επιχ/σεις που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα και πρέπει να πληρώσουν λογιστικά γραφεία 
κ.λ.π. δεν έφεραν τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί.  Άρα σε αυτό το µέτρο αν ο κεντρικός 
νοµοθέτης δεν έχει µια ασφαλιστική δικλείδα που εµείς αυτό προτείνουµε , δηλαδή ναι µεν να ισχύει ο 
Νόµος αλλά να ισχύει µέσα σε ένα όριο ως προς τα τετραγωνικά µέτρα και τον τζίρο της επιχ/σης  να 
υπάρχουν δηλαδή κάποια κριτήρια και όχι να είναι γενικό.  Εδώ πέρα έχουν έλθει µεγάλες επιχ/σεις Α. 
Ε  µε επιφάνεια µέχρι και  τρεις χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα για να εκµεταλλευτούν αυτόν τον νόµο 
όταν έχουν φοροαπαλλαγές – µειώσεις φόρων και µια σειρά από άλλα ευεργετήµατα . 
Θα µπορούσε η ∆ηµοτική Αρχή να δώσει κάποιες κατευθύνσεις,  µε βάση τα τετραγωνικά και τον τζίρο 
των επιχ/σεων , να δώσει προτεραιότητα στην δηµοσιοποίηση του µέτρου και να επιµείνει στις µικρές 
επιχ/σεις να βρουν  τα δικ/κα , αλλά δεν το βλέπει έτσι η ∆ηµοτική Αρχή γιατί δεν είναι της λογικής να 
παίρνει από τους µεγάλους και να βοηθάει τους µικρούς και βλέπουµε τώρα την εικόνα το 80% των 
αιτήσεων να είναι από Α.Ε και από χίλια τετραγωνικά και πάνω. Με ένα πρόχειρο υπολογισµό µόνο µε 
αυτές τις επιχ/σεις ο ∆ήµος έχει απώλεια εσόδων δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ τον χρόνο. 
Εµείς λέµε ότι πρέπει να δοθούν τα κίνητρα για την απαλλαγή των µικρών επιχ/σεων µέχρι ένα όριο 
που να είναι τετρακόσια ‘έως πεντακόσια τετραγωνικά και ένα τζίρο – ξέρουµε ότι ο νόµος δίνει την 
δυνατότητα σε όλους να κάνουν αυτή την αίτηση ,µπορεί όµως ο ∆ήµος να βάλλει κριτήρια και να 
αφήσει τους µεγάλους να προσφύγουν στα δικαστήρια για ένα δύο χρόνια κ.λ.π . Αυτή είναι η 
πρότασή µας και αυτή ψηφίζουµε. Επιµέρους από το παρών Πρακτικό της Επιτροπής ψηφίζουµε την 
εισήγηση για τις παρακάτω επιχ/σεις : 1-2-3-4-5-7-9-και 11. 
 
Ο κ. Αλυσανδράτος Σταύρος- Γεράσιµος αναφέρει τα παρακάτω: Η ∆ηµοτική Αρχή δεν µπορεί να 
χωρίσει τις επιχ/σεις σε µικρές και µεγάλες γιατί δεν το προβλέπει ο νόµος , αν το κάνει αυτό θα έχει 
την κατακραυγή ή από την µία ή από την άλλη πλευρά και αυτό δεν είναι δίκαιη αντιµετώπιση όσον 
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αφορά την εφαρµογή του νόµου. Από κεί και πέρα η Επιτροπή θα πρέπει χρονολογικά να το δεί το 
θέµα και µε βάση τα δικαιολογητικά που απέστειλαν και  µε αυτή την απόλυτη  προτεραιότητα να 
εργαστεί.  Επίσης θα ήθελα να µην αρκεστούµε στο κριτήριο της υπεύθυνης δήλωσης όσον αφορά την 
κατανάλωση του ρεύµατος την χειµερινή περίοδο  αλλά στην προσκόµιση βεβαίωσης από την 
∆Ε∆∆ΗΕ  ότι την συγκεκριµένη περίοδο δεν υπήρχε κατανάλωση ρεύµατος. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω:  Σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής 
Προελέγχου για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προτείνεται :  
1. Ο   χαρακτηρισµός των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την υπαγωγή 
τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 και αναλυτικά :  

α) Καλλιβωκά Αικατερίνης «Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων» στα Μουσάτα, 
∆.Ε. Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας επιχείρησης από 1/5/ έως 30/9 κάθε έτους, 
εκτάσεως 200 τ.µ. 
 Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
β) Χιόνη Παρασκευά , ο οποίος διατηρεί ατοµική επιχείρηση στις Πλατιές ∆.Ε. Ελείου 
Πρόννων, λειτουργούσα από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους, εκτάσεως 196 τ.µ. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
γ) Λευκαδίτη ∆ιονυσίου-Μεταξά «Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες» στη θέση Κάµπος 
στον Κατελειό, ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 31/10 κάθε 
έτους, εκτάσεως 250 τ.µ. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 

         δ) Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.-Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις στον Κατελειό, ∆.Ε. 
Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 10/10 κάθε έτους, εκτάσεως 1.914,23 τ.µ  
           Η περίοδος  µη λειτουργίας επιχείρησης τριών µηνών (Ιανουάριο-Μάρτιο). 
          Ο χαρακτηρισµός των  παραπάνω των επιχειρήσεων  ως εποχιακά λειτουργούσες   να ισχύει 
κατά έτος  και οι  επιχ/σεις  θα πρέπει κάθε έτος να προσκοµίζουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά. 

 
2. Η απόρριψη των παρακάτω επιχειρήσεων ως προς τον    χαρακτηρισµό τους ως εποχιακά 
λειτουργούσες   και αναλυτικά :  

α) Αφοί  ∆όριζα Α.Ε. Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, µε την επωνυµία «SAMI 
BEACH», που βρίσκεται στη θέση Κολώνα Καραβοµύλου, ∆.Ε. Σάµης. Χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας από 28/5 έως 15/10 κάθε έτους, εκτάσεως 886,62 τ.µ. διότι δεν αποδεικνύεται η 
παύση εργασιών τους µήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Απρίλιο. 

             β) Ανδρεάτος ∆ιονυσίος «Ενοικιαζόµενα ∆ιαµερίσµατα», εκπρόσωπος της  επιχείρησης    
«ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΕ» στα Λουρδάτα 21ας, ∆.Ε. Λειβαθούς. 

Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 300 τ.µ. διότι  δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών τους µήνες Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 

          γ) Κοκκόλη Ελευθερίου, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΑΕ», 
Ξενοδοχείο Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων «ΑΚΤΗ ΑΒΥΘΟΣ» στα Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, ∆.Ε. 
Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 2.257 τ.µ. διότι δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο. 
         δ) Κουλουµπαρίτση Ελπινίκης, εκπρόσωπος της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  ΑΦΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΥ Α.Ε.», ∆.Τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ Α.Ε.», στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/4 έως 31/10, εκτάσεως 900 τ.µ. διότι δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο. 
       ε) «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.»Ξενοδοχείο Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα, µε τίτλο «ΜΕΛΥ∆ΡΟΝ» στη 
Σκάλα ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 
1265,66 τ.µ. διότι δεν αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο.  
      στ ) Πετρούνια Πέτρου, Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου-Παραθερισµού, µε την επωνυµία «Γαλαξίας», 
στο Φανάρι ∆.Ε. Αργοστολίου. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 31/10 κάθε έτους, εκτάσεως 
1.300 τ.µ. διότι υπέβαλλε  υπεύθυνη δήλωση και όχι βεβαίωση της  ∆Ε∆∆ΗΕ ότι είχε διακοπή 
ρεύµατος  τεκµηριώνοντας  την εποχικότητα της λειτουργίας του. 
        ζ )   Εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΟΛΑΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ∆.Τ. «ΚΡΙΣΤΙ Α.Ε.», στον Πόρο Κεφαλλονιάς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 
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30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 1000 τ.µ. διότι υπέβαλλε  υπεύθυνη δήλωση και όχι βεβαίωση της  
∆Ε∆∆ΗΕ ότι είχε διακοπή ρεύµατος  τεκµηριώνοντας  την εποχικότητα της λειτουργίας του. 
  Σε περίπτωση που δηλώνεται από τον αιτούντα η διακοπή ρεύµατος να προσκοµίζεται απαραίτητα  
σχετική  βεβαίωση της ∆Ε∆∆ΗΕ . 
  Επισηµαίνεται δε από την Επιτροπή  την επίµαχη περίοδο από τον Νοέµβριο µέχρι τον Απρίλιο η 
αναγκαιότητα των ελέγχων   από την αρµόδια Επιτροπή   για την τεκµηρίωση των στοιχείων και την 
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή –
Μοσχονάς Αλέξανδρος  -  Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις παρ. 1 &2 του άρθρου 5 του Ν 429/1976 
3) το αριθ.  2/8-06-2016 Πρακτικό της Αρµόδιας Επιτροπής 
και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Επί του παραπάνω Πρακτικού  για τον  χαρακτηρισµό των εν λόγω επιχειρήσεων  ως εποχιακά 
λειτουργούσες   και την υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976,  
εισηγείται προς   το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 

1) Τον  χαρακτηρισµό των παρακάτω επιχειρήσεων ως εποχιακά λειτουργούσες   και την 
υπαγωγή τους  στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Νόµου 429/1976 : 
α) Καλλιβωκά Αικατερίνης «Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων» στα Μουσάτα, 
∆.Ε. Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας επιχείρησης από 1/5/ έως 30/9 κάθε έτους, 
εκτάσεως 200 τ.µ. 
 Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
β) Χιόνη Παρασκευά , ο οποίος διατηρεί ατοµική επιχείρηση στις Πλατιές ∆.Ε. Ελείου 
Πρόννων, λειτουργούσα από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους, εκτάσεως 196 τ.µ. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 
γ) Λευκαδίτη ∆ιονυσίου-Μεταξά «Τουριστικές Επιπλωµένες Κατοικίες» στη θέση Κάµπος 
στον Κατελειό, ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 31/10 κάθε 
έτους, εκτάσεως 250 τ.µ. 
Η περίοδος µη λειτουργίας της επιχείρησης είναι από Νοέµβριο έως και Απρίλιο. 

         δ) Π.ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.-Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις στον Κατελειό, ∆.Ε. 
Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 10/10 κάθε έτους, εκτάσεως 1.914,23 τ.µ  
           Η περίοδος  µη λειτουργίας επιχείρησης τριών µηνών (Ιανουάριο-Μάρτιο). 
          Ο χαρακτηρισµός των  παραπάνω των επιχειρήσεων  ως εποχιακά λειτουργούσες   να ισχύει 
κατά έτος  και οι  επιχ/σεις  θα πρέπει κάθε έτος να προσκοµίζουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά. 

 
2) Την απόρριψη των παρακάτω επιχειρήσεων για τον   χαρακτηρισµό τους ως εποχιακά 

λειτουργούσες   : 
α) Αφοί  ∆όριζα Α.Ε. Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, µε την επωνυµία «SAMI 
BEACH», που βρίσκεται στη θέση Κολώνα Καραβοµύλου, ∆.Ε. Σάµης. Χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας από 28/5 έως 15/10 κάθε έτους, εκτάσεως 886,62 τ.µ. διότι δεν αποδεικνύεται η 
παύση εργασιών τους µήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Απρίλιο. 

             β) Ανδρεάτος ∆ιονυσίος «Ενοικιαζόµενα ∆ιαµερίσµατα», εκπρόσωπος της  επιχείρησης    
«ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΕ» στα Λουρδάτα 21ας, ∆.Ε. Λειβαθούς. 

Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 300 τ.µ. διότι  δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών τους µήνες Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. 

          γ) Κοκκόλη Ελευθερίου, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΑΕ», 
Ξενοδοχείο Επιπλωµένων ∆ιαµερισµάτων «ΑΚΤΗ ΑΒΥΘΟΣ» στα Σβορωνάτα Κεφαλλονιάς, ∆.Ε. 
Λειβαθούς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 2.257 τ.µ. διότι δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο. 
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         δ) Κουλουµπαρίτση Ελπινίκης, εκπρόσωπος της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  ΑΦΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΤΟΥ Α.Ε.», ∆.Τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ Α.Ε.», στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/4 έως 31/10, εκτάσεως 900 τ.µ. διότι δεν 
αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο. 
       ε) «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.»Ξενοδοχείο Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα, µε τίτλο «ΜΕΛΥ∆ΡΟΝ» στη 
Σκάλα ∆.Ε. Ελείου Πρόννων. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/5 έως 30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 
1265,66 τ.µ. διότι δεν αποδεικνύεται η παύση εργασιών την υπόλοιπη περίοδο.  
       στ) Πετρούνια Πέτρου, Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου-Παραθερισµού, µε την επωνυµία «Γαλαξίας», 
στο Φανάρι ∆.Ε. Αργοστολίου. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 31/10 κάθε έτους, εκτάσεως 
1.300 τ.µ. διότι υπέβαλλε  υπεύθυνη δήλωση και όχι βεβαίωση της  ∆Ε∆∆ΗΕ ότι είχε διακοπή 
ρεύµατος  τεκµηριώνοντας  την εποχικότητα της λειτουργίας του. 
         ζ)   Εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΟΛΑΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ∆.Τ. «ΚΡΙΣΤΙ Α.Ε.», στον Πόρο Κεφαλλονιάς. Χρονικό διάστηµα λειτουργίας από 1/6 έως 
30/9 κάθε έτους, εκτάσεως 1000 τ.µ. διότι υπέβαλλε  υπεύθυνη δήλωση και όχι βεβαίωση της  
∆Ε∆∆ΗΕ ότι είχε διακοπή ρεύµατος  τεκµηριώνοντας  την εποχικότητα της λειτουργίας του. 
  
 Σε περίπτωση που δηλώνεται από τον αιτούντα η διακοπή ρεύµατος να προσκοµίζεται απαραίτητα  
σχετική  βεβαίωση της ∆Ε∆∆ΗΕ . 
  
 Επισηµαίνεται δε από την Οικονοµική  Επιτροπή  την επίµαχη περίοδο από τον Νοέµβριο µέχρι τον 
Απρίλιο η αναγκαιότητα των ελέγχων   από την αρµόδια Επιτροπή   για την τεκµηρίωση των στοιχείων 
και την  διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                  
                                                                     Σοφία Γαρµπή   
                                                          Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 

 


