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                                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της 3 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  6  η  Φεβρουαρίου 2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  6 η  Φεβρουαρίου    του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη   και ώρα    12:00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  3003/ 2-
02-2018 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                                                                                           Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                             
2. Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΩΝ στις 26-27-28-29-30/2018 αποφάσεις)     Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                     
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         
4.  ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                           
5.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος (ΑΠΩΝ στις 28-29-30-31-32-33/2018 αποφάσεις)                                                                                                                                                 
6.  Κωνσταντάκης Άγγελος  (ΑΠΩΝ στις 20-21-22-23/2018 αποφάσεις) 
7. Παπαδάτος Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στις 20-21/2018 αποφάσεις)    
8. Μινέτος ∆ιονύσιος    (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                                             

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    20 / 2018                                                                      Α∆Α :63ΤΓΩΕ5-ΤΕΓ          
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της 
 Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών» θέτει υπόψη της Επιτροπής  
την µε αρίθ πρωτ.  1666/19-01-2018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 πρόκειται να συζητηθεί µετ’ αναβολή η από 20-12-2012 (ΑΒΕΜ: ΠΡ 150/2012) προσφυγή της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία  «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ»  κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς. Με την ως άνω προσφυγή της η αντίδικος ζητά να 
της επιδικασθούν τόκοι υπερηµερίας για τον 1ο λογαριασµό από 9-11-2008 και για τον 2ο λογαριασµό από 10-2-2009  ήτοι 
συνολικό ποσό 3.503,71 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές προέρχονται από την από 28-11-2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 9776/2007 
σύµβαση που είχε συνάψει η εταιρεία µε τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία 
∆ήµου Λειβαθούς-Οδοποιία ∆.∆. Σπαρτιών». 
          Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο η υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια ∆ικηγόρος του ∆ήµου λόγω εξαιρετικά 
µεγάλου φόρτου εργασίας και συγκεκριµένα πέραν των τρεχόντων υπηρεσιακών θεµάτων λόγω προετοιµασίας σηµαντικού 
αριθµού δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας αδυνατεί να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση. Ειδικότερα είναι επιφορτισµένη µε την 
προετοιµασία και την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς   
και    µε    την   προετοιµασία   και    την   κατάθεση   φακέλων  και προτάσεων σύµφωνα µε την νέα διαδικασία των 100 ηµερών 
του ΚΠολ∆. 
           Κατά συνέπεια παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στην δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, 
προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιµο της 9 
Φεβρουαρίου 2018 προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  Επισηµαίνεται δε ότι η ανωτέρω 
δικηγόρος λόγω της ιδιότητας µε την οποία υπηρετεί στο ∆ήµο ως ειδική συνεργάτης έχει γνώση της υπόθεσης. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Οι κ. κ. ∆ιονύσιος Μινέτος και Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος -∆ηµητράτος Γεράσιµος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 194/2018  πρόταση ανάληψης δαπάνης 



 

 

Την αριθ. 1666/ 19-01-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Επειδή η πληρεξούσια ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου λόγω εξαιρετικά µεγάλου φόρτου εργασίας και συγκεκριµένα 
πέραν των τρεχόντων υπηρεσιακών θεµάτων λόγω προετοιµασίας σηµαντικού αριθµού δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας αδυνατεί 
να χειριστεί την παραπάνω  υπόθεση και  επειδή  η δικηγόρος  κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση   λόγω της ιδιότητας µε την οποία 
υπηρετεί στο ∆ήµο ως ειδική συνεργάτης έχει γνώση της υπόθεσης:  
Α) Χορηγεί  εντολή στην δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών 
κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιµο της 9 Φεβρουαρίου 2018 προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
Γ) Η αµοιβή της κ. Κοκκόση  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 341,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και τίτλο «Αµοιβές 
νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    21 / 2018                                                                          Α∆Α:63ΤΓΩΕ5-ΤΕΓ                                                        
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της 
 Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα  
ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών» θέτει υπόψη της Επιτροπής  
την µε αρίθ πρωτ.  1667/19-01-2018 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

 Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 πρόκειται να συζητηθεί µετ’ αναβολή η από 27-12-2012 (ΑΒΕΜ: ΠΡ 151/2012) 
προσφυγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία  «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ»  κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς. Με την ως 
άνω προσφυγή της η αντίδικος ζητά να της επιδικασθούν τόκοι υπερηµερίας για τον 6ο λογαριασµό από 13-12-2005, 
για τον 7ο λογαριασµό από 22-2-2006 και για τον 8ο λογαριασµό από 25-7-2006 ήτοι συνολικό ποσό 47.562,45 ευρώ. 
Οι ως άνω οφειλές προέρχονται από την από 22-4-2004 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 2250/2004 σύµβαση που είχε 
συνάψει η εταιρεία µε τον πρώην ∆ήµο Λειβαθούς για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Βελτίωση-Ανακατασκευή 
Γηπέδου Κεραµειών». 
          Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο η υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια ∆ικηγόρος του ∆ήµου λόγω 
εξαιρετικά µεγάλου φόρτου εργασίας και συγκεκριµένα πέραν των τρεχόντων υπηρεσιακών θεµάτων λόγω 
προετοιµασίας σηµαντικού αριθµού δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας αδυνατεί να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση. 
Ειδικότερα είναι επιφορτισµένη µε την προετοιµασία και την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας καθώς και µε την προετοιµασία και την κατάθεση φακέλων και προτάσεων 
σύµφωνα µε την νέα διαδικασία των 100 ηµερών του ΚΠολ∆. 
           Κατά συνέπεια παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στην δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα 
Κοκκόση, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη 
δικάσιµο της 9 Φεβρουαρίου 2018 προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Επισηµαίνεται δε ότι η ανωτέρω δικηγόρος λόγω της ιδιότητας µε την οποία υπηρετεί στο ∆ήµο ως ειδική συνεργάτης 
έχει γνώση της υπόθεσης. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Οι κ. κ. ∆ιονύσιος Μινέτος και Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος -∆ηµητράτος Γεράσιµος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 193/2018  πρόταση ανάληψης δαπάνης 
Την αριθ. 1667/ 19-01-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Επειδή η πληρεξούσια ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου λόγω εξαιρετικά µεγάλου φόρτου εργασίας και συγκεκριµένα 
πέραν των τρεχόντων υπηρεσιακών θεµάτων λόγω προετοιµασίας σηµαντικού αριθµού δικαστηρίων άλλης δικαιοδοσίας αδυνατεί 
να χειριστεί την παραπάνω  υπόθεση και  επειδή  η δικηγόρος  κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση   λόγω της ιδιότητας µε την οποία 
υπηρετεί στο ∆ήµο ως ειδική συνεργάτης έχει γνώση της υπόθεσης:  
Α) Χορηγεί  εντολή στην δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα Κοκκόση, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών 
κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιµο της 9 Φεβρουαρίου 2018 προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 



 

 

Γ) Η αµοιβή της κ. Κοκκόση  ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
∆) Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 341,00 € και διαθέτει  ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 00.6111 και τίτλο «Αµοιβές 
νοµικών»  από τον Προϋπολογισµό τρέχοντος έτους.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   22 / 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                           Α∆Α: Ψ4ΕΑΩΕ5-8ΜΜ      
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων  
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 56,56  τ.µ έκαστο που βρίσκονται στην  Παραλιακή Ζώνη  Αργοστολίου µε αριθ. 
Ο.Τ 185 Α. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη  της 
Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων  δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 56,56  τ.µ έκαστο που 
βρίσκονται στην  Παραλιακή Ζώνη  Αργοστολίου µε αριθ. Ο.Τ 185 Α.”  θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :   
 
 
     Με την µε αριθµό 225/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς  αποφασίστηκε η εκµίσθωση δύο 
τµηµάτων δηµοτικού ακινήτου επιφάνειας 56,56 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου µε αριθµό 
ΟΤ 185Α µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού και τις ειδικότερες διατάξεις του Π∆ 270/1981. Σε συνέχεια 
αυτής η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης, οι οποίοι προτείνονται 
όπως παρακάτω: 
 

 
Άρθρο 1 

 Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής ή  διαφορετικά µέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου και αρχίζει από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή 
ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης 
τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς 
να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το 
σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 
225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της 
χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε 
υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του 
εκµισθωτή. 

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1.583,68 (χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτών) ευρώ ετησίως (28ευρώ/τ.µ. σύµφωνα µε το µε αριθ. 7/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας 
Ακινήτων). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 100,00 ευρώ. Οµοίως, κάθε 
προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100,00 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το 
∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα 
καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι 
ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας 
ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του ορίου πρώτης 
προσφοράς ήτοι 159,00 ευρώ. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε 
προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση 
απαιτούµενο εκάστοτε ύψος. Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο 
ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον 
αντίγραφο του καταστατικού τους.  

Άρθρο 5 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο 

στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 



 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει 
προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

Άρθρο 6 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 ηµερών από τη 

γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή 
έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθησοµένου 
µισθώµατος. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους 
επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά 
προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά 
της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο πλειοδότη 
εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη. 

Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι όπως παραπάνω 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 7 
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί 

σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 
Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός 

εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 
Άρθρο 8 

 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο θα 
καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες 
επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των 
πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το 
µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους 
χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις α) η πρώτη δόση µέχρι τις 30 του µηνός Ιουνίου 

και  β) η δεύτερη δόση µέχρι τις 30 του µηνός Οκτωβρίου έκαστου έτους στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή σε λογαριασµό 
Τραπέζης που θα υποδειχθεί από την εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατά την υπογραφή θα 
προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της 
σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε 
περίπτωση οφειλών θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα 
κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την 
εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς, όπως προαναφέρθηκε, θα καταπίπτει σαν 
ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 10 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση µε 

αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, 
τηρώντας τους όρους υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου 
θα αποτελεί ευθύνη του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

Άρθρο 11 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δική του φροντίδα και δαπάνες στην τοποθέτηση παροχών κοινής 

ωφελείας (ρεύµα, νερό, κ.λ.π.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στη γνωστοποίηση των µετρητών στο ∆ήµο. Επίσης θα βαρύνεται 
εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, 
αποκοµιδής απορριµµάτων, δηµοτικών τελών κ.α. Ο µισθωτής τέλος υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες 
τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα 
του. 

Άρθρο 12 
 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας 
τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτε για την ύπαρξη οποιαδήποτε δουλείας επί αυτού ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή 
ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.   

Άρθρο 13 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 

αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 14 



 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης, την απαίτηση 
απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 15 

 Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1. Τµήµα Τ1 επιφάνειας 56,56 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων (Τιµή εκκίνησης: 1.583,69 
ευρώ), 
2. Τµήµα Τ2 επιφάνειας 56,56 τ.µ. επί της οδού Αντώνη Τρίτση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων (Τιµή εκκίνησης: 1.583,69 
ευρώ). 

Άρθρο 16 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση 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. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση των παραπάνω όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση δύο τµηµάτων  δηµοτικού ακινήτου 
επιφανείας 56,56  τ.µ έκαστο που βρίσκονται στην  Παραλιακή Ζώνη  Αργοστολίου µε αριθ. Ο.Τ 185 Α και β) ως ηµεροµηνία 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας την Τετάρτη  28-02 -2018    και σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ να επαναληφθεί την  Παρασκευή 
2—03-2018 . 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –  Ανουσάκης 
Νικόλαος –∆ηµητράτος Γεράσιµος και Μινέτος ∆ιονύσιος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 7/2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων.(καθορισµός τιµής εκκίνησης δηµοπρασίας)  
Το σχέδιο διακήρυξης  της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
 
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους  του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης δύο τµηµάτων  
δηµοτικού ακινήτου επιφανείας 56,56  τ.µ έκαστο που βρίσκονται στην  Παραλιακή Ζώνη  Αργοστολίου µε αριθ. Ο.Τ 185 Α. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής ή  διαφορετικά µέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και αρχίζει 
από την υπογραφή του συµφωνητικού και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της 
µίσθωσης καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1.583,68 (χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών) ευρώ ετησίως. 
4 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις  28  
Φεβρουαρίου   2018, ηµέρα Τετάρτη  
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων αποκλειστικά και µόνο ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει 
στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις  2 Μαρτίου  2018, ηµέρα  
Παρασκευή στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. 
 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ) . 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο τέλος θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το µισθωτή. 
6. Σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/ 37303/2-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας του  Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    23/ 2018 Α∆Α:6ΣΡΓΩΕ5-ΦΞΣ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής και ορισµός   δικηγόρου. 



 

 

 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της 
 Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο Κεφαλληνίας  κ. Νίκη  Χριστοφοράτου  η οποία εισηγούµενη το 4ο θέµα  

ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής και ορισµός   δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής  την 

µε αρίθ πρωτ.  40741/20-12-2017 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
             
 Στις 7 Μαρτίου 2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η µε αριθ. 170/2017 ατοµική ειδοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά της οποίας υπήρχε η δικονοµική δυνατότητα άσκησης ανακοπής και αίτησης αναστολής 
µε αίτηµα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αποτροπή επιβολής των προβλεποµένων από τον ΚΕ∆Ε αναγκαστικών µέτρων 
είσπραξης που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε περίπτωση µη εξόφλησης ή µη ρύθµισης αυτών. 
             Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 59/2017 απόφαση της και για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό αυτής 
χορήγησε στην δικηγορική εταιρεία «Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες» την εντολή για άσκηση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά της παραπάνω ατοµικής ειδοποίησης.    
             Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής η χειριζόµενη την υπόθεση δικηγορική εταιρεία άσκησε την 
µε αριθ. ΑΚ 241/2017 ανακοπή κατά του ΚΕΑΟ µε την οποία ζητά την ακύρωση της υπ’ αρ.  405223/01.09.2015 Βεβαίωσης που 
αφορά την Π.Ε.Ε. Μ/206, ποσού εισφοράς 111.464,39 ευρώ και προσαυξήσεων 30.100,52 ευρώ  και συνολικά 141.564,91 ευρώ, 
που αφορά την περίοδο 01/2013-11/2013 και αφορά το µεγαλύτερο ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος του ∆ήµου µας (από το 
σύνολο των βεβαιώσεων). Με το ίδιο δικόγραφο συµπροσβάλλεται και η υπ’ αρ. 405225/01.09.2015 Βεβαίωση που αφορά την 
Π.Ε.Π.Ε.Ε.  Μ./256, ποσού εισφοράς 33.440,18 ευρώ, περιόδου 01/2013-11/2013.  
         Με το παραπάνω δικόγραφο ο ∆ήµος ζητά την ακύρωση των προσβαλλοµένων για τυπικούς λόγους, ήτοι, διότι  α) 
εξεδόθησαν παρανόµως κατά τη διάρκεια της τριακονθήµερης προθεσµίας για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής κατά των 
πράξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.Ε.Ε.  κ΄ Π.Ε.Π.Ε.Ε.) ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής (Τ.∆.Ε.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Υποκατάστηµα 
Αργοστολίου,  β) συνιστούν πράξεις έναρξης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, διενεργούµενες, ανεπίτρεπτα, εντός της 
περιόδου αναστολής της είσπραξης της απαίτησης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 32 του Ν. 3232/2004.  
          Από την περαιτέρω µελέτη του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει η αναγκαιότητα κατάθεσης πρόσθετων λόγων ανακοπής µε 
τους οποίους θα ζητείται επιπλέον η ακύρωση της ως άνω Π.Ε.Ε. ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, άλλως λόγω πληµµελούς 
αιτιολογίας άλλως λόγω ελλείψεως νοµίµου τίτλου, βάσει του οποίου εξεδόθη. Επιπλέον µε τους πρόσθετους λόγους  θα 
συµπληρωθεί το δικόγραφο της ανακοπής µας και µε τους ουσιαστικούς λόγους που αφορούν την ουσία της σχέσης συνεργασίας 
µεταξύ του ∆ήµου και των αντισυµβαλλοµένων του, ότι δηλαδή δεν υφίσταται σχέση εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ τους, λόγοι οι 
οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την υποστήριξη της ανακοπής του ∆ήµου, ελλείψει σχετικής κρίσης-δεδικασµένου για την ουσία 
της σχέσης συνεργασίας µέχρι σήµερα.  
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σε συνέχεια της µε αριθ. 59/2017 απόφασης της, να 
αποφασίσει για την κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων ανακοπής και να εξουσιοδοτήσει σχετικά τη δικηγορική εταιρεία 
«Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες» για την κατάθεση αυτού και την παράσταση ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου όποτε η 
συζήτηση τους οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο  κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση γιατί διαφωνούν µε τον τρόπο πρόσληψης των εν λόγω 
εργαζοµένων. 
Ο κ.  Γκισγκίνης Νικόλαος αφού αναφέρει ότι η προτεραιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής για την λειτουργία των σπηλαίων  είναι το 
κέρδος και µόνοι χαµένοι είναι στην περίπτωση αυτή είναι οι εργαζόµενοι ,δηλώνει ότι διαφωνούν πλήρως και καταψηφίζει την 
εισήγηση. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Ανουσάκης Νικόλαος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος 
και ∆ηµητράτος Γεράσιµος . 
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την 59/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Άσκηση ένδικων µέσων µε αρίθ. ατοµικής ειδοποίησης 170/23-02-2017 ΕΦΚΑ 
& ορισµός δικηγόρου) 
Την αριθ. 40741/ 20-12-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου  : 
 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σε συνέχεια της µε αριθ. 59/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (περί άσκησης ένδικων µέσων µε αρίθ. ατοµικής 
ειδοποίησης 170/23-02-2017 ΕΦΚΑ & ορισµός δικηγόρου) εγκρίνει την  κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων ανακοπής και  
εξουσιοδοτεί σχετικά τη δικηγορική εταιρεία «Κατσίκης-Καλαµατιανού και Συνεργάτες» για την κατάθεση αυτού και την παράσταση  
της ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου όποτε η συζήτηση τους οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
Γ) Η αµοιβή της παραπάνω δικηγορικής εταιρίας θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  24 / 2018                                                                   Α∆Α: 6Η9ΩΩΕ5-ΨΧΑ 



 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου 
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : «Έγκριση 2ου Πρακτικού  
Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018.».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αρίθµ. πρωτ. 3025 /2-02-2018 
Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αργοστόλι: 02.02.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    Aριθ.Πρωτ.: 3025 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ(Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018» 

Σήµερα 02.02.2018  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε 
µε την αριθµ. 36/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 2892/2018 πρόσκληση του  
Προέδρου της, αποτελούµενη από τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Πρόεδρος). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του µε αριθ. πρωτ.: 2868/01-02-2018, Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.» για το διαγωνισµό για 
την «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 
2018» , και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 
740/41566/29-12-2017 διακήρυξης(άρθρο 11) και αναλυτικά: 
 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 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.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 
άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης   

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α)την 740/41566/29-12-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ.  4/2017 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
γ)την αριθ. 386/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  αριθ. 4/2017 Μελέτη της ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018, µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, 
δ)την αριθ. 41568/29-12-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
ε)την αριθ. 336/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου 
δηµόσιου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
στ)την αριθ. 8/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αφενός εγκρίθηκε στο σύνολό του το  µε αριθ. πρωτ. 
1300/16-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια παστεριωµένου  γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 
∆ήµου Κεφαλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018 για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ και αφετέρου 
κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την εν λόγω προµήθεια η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  
ΣΙΑ Ε.Ε.» 



 

 

 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη αναδόχου θα στερούσε από τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κεφαλονιάς, του ∆.Γ.Α. και 
της ΚΕ∆ΗΚΕ  την παροχή γάλακτος όπως ο νόµος ορίζει, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.4/2017 Μελέτης, είχε πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα 
αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να συµπεριληφθεί και το δικαίωµα προαίρεσης 
 η)το γεγονός ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε.» του διαγωνισµού για την Προµήθεια παστεριωµένου  γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018 για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς, του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ, ήταν πλήρη και 
σύµφωνα µε  τα οριζόµενα  στο άρθρο 11 της αριθ. 740/41566/29-12-2017 ∆ιακήρυξης 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Ως οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
, του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε»,  
 
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ_____ 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018 και την ανακήρυξη 
οριστικού ανάδοχου , την εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» την επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 43.863,68€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 49.565,96 €.  

Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή-Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –    Γκισγκίνης Νικόλαος –
∆ηµητράτος Γεράσιµος Μινέτος ∆ιονύσιος  και Ανουσάκης Νικόλαος  .    

 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   386  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  336 /2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων ( Α∆Α: ΨΠΠΙΩΕ5-ΛΦΗ) 
4) το µε αρίθµ. 1300  /16-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το µε αρίθµ.  3025 /2-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 3025/2-02-2018 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2018  για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς . 

2. Ανακηρύσσει  οριστικό   ανάδοχο  για την Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2018», προϋπολογισµού 50.008,51 € µε Φ.Π.Α.13%,  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθ. 740/41566/29-12-2017  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, την επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση 1,00% επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης, ήτοι 43.863,68€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 49.565,96€, 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της παρούσας  απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο 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  25  / 2018                                                                           Α∆Α: ΩΑΞΖΩΕ5-Λ57 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  

το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» θέτει 

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με την 326/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα : Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» αποφασίστηκαν τα παρακάτω:  



 

 

1)Αναπέµπει  το µε αρίθµ. πρωτ.  40181/15-12-2017  Πρακτικό της    Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» . 

2)Εγκρίνει ως   παραδεκτή την µε αρίθµ. πρωτ. 39293/8-12-2017 ένσταση της ατοµικής  επιχείρησης µε την επωνυµία  

«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  και προτείνει να  εκδικαστεί επί της ουσίας µε το σκεπτικό ότι η  
ερµηνεία που προέβη επί του άρθρου 20 της παρ. 2 της αριθ. 598/35331/7-11-2017 ∆ιακήρυξης για την 
υπηρεσία «Εργασίες Πρόληψης & αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών» . 

   Μετά τον έλεγχο της 326/2017 απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
,ο   συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  µε την 323820/17 /29-01-2018 απόφαση του  (Α∆Α: 
63Σ7ΟΡ1Φ-ΩΞΝ ) αποφασίζει την  ακύρωση της .  

Για τον λόγο επανέρχεται το θέµα για «Έγκριση Πρακτικού   Επιτροπής Ενστάσεων  του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» προς 

έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα µε την 
598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.                                                                                                                                                                                                                                                       
Το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τον διαγωνισµό «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών 
καταστροφών (Πολιτική Προστασία) αναλυτικά έχει όπως παρακάτω:  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει του   µε αρίθ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικού 
 της Επιτροπής Ενστάσεων και την απόρριψη της µε αρίθµ.πρωτ.39243/8-12-2017 ένστασης  
της ατοµικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» . 

Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν :  Γαρµπή Σοφία – Γκισγκίνης Νικόλαος-Ανουσάκης Νικόλαος 
Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος  και Κωνσταντάκης Άγγελος 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 



 

 

2) την 301/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων) 
3) την 323820/17 /29-01-2018 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α: 63Σ7ΟΡ1Φ-ΩΞΝ )   

Την µε αρίθµ. πρωτ. 39293/8-12-2017 ένσταση της επιχείρησης «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» 
4)Το µε αρίθµ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του  ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 1) Εγκρίνει  ως έχει το   µε αρίθ. πρωτ. 40181/15-12-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής Ενστάσεων και  απορρίπτει  

την µε αρίθµ.πρωτ.39243/8-12-2017 ένσταση της ατοµικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.» 

2)Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται  σε όλους τους διαγωνιζόµενους. 

3)∆ίνει  εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  της  Υπηρεσίας :  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
 & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» για την συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας σύµφωνα µε την   αριθ. 598/35331/07-11-2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26  / 2018                                                                      Α∆Α: Ψ4ΥΧΩΕ5-ΩΛΕ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών υγειονοµικού 
υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 8ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018» 
ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  9  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 
διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό  για την  για την προµήθεια ειδών υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου για το έτος 2018, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   εγκρίνει  το παρακάτω 

σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 
4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προµήθειας των προϊόντων της παρούσης. 

Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς 
σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο 

∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 27η 
Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 11:30 π.µ.. Προσφορά που περιέρχεται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί και να πρωτοκολληθεί  ο φάκελός της.  

∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως και την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι έως  την  26η Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 15:00 µ.µ. 
Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος 
µέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία  , δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι 
πριν τις 27η Φεβουαρίου  2018 και ώρα 11:30 π.µ. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, , 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  



 

 

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτών.  

7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να 
καταρτίσουν τους όρους της ∆ιακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ προϋπολογισµού 61.115,36€ (εξήντα µία χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε ευρώ και 
τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την  Τρίτη   27η   Φεβρουαρίου 2018 
και ώρα 11:30.π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο  ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την  27η Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 11:30 π.µ..   
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος  και Κωνσταντάκης Άγγελος 
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  9   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας του  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την Προµήθεια ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 61.115,36€ (εξήντα µία χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.και θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
 

 2). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , την Τρίτη  27η Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 11:30 
π.µ. στο κτήριο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», επί της οδού .Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της 
οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο µέχρι την  27η Φεβ6ουαρίου  2018 και ώρα 11:30 π.µ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή 
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους µέσω 
ταχυδροµείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου επί αποδείξει το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την ∆ευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 µ.µ. 

3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
               στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
               στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
               στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη 
της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύ έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού 
οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της διακήρυξης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  27  / 2018                                                                   Α∆Α:68ΕΗΩΕ5-6∆Φ    



 

 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και 
πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULAR LOGIN GENESIS για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 10ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SINGULAR 
LOGIN GENESIS για το έτος 2018.» ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  10  /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό    για την Υπηρεσία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SINGULAR LOGIN GENESIS για το έτος 2018 η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   

εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού - Περιγραφή Εργασιών 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή διαρκής ενηµέρωσης του λογισµικού 
 
(εγκατεστηµένου στο ∆ήµο) Genesis και S.H.R.M.S της Singular Logic µε νέες εκδόσεις (release), 
 
καθώς και συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µε ετήσια σύµβαση υποστήριξης για το έτος 2018, όπως αναλύονται και στην 
σχετική µελέτη που αποτελεί µέρος των τευχών δηµοπράτησης. 
 
Το λογισµικό αναφοράς είναι το ακόλουθο: 

1. ΟΤΑ RELEASE ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
2. ΟΤΑ RELEASE HRMS (ΜΕΧΡΙ 1200) 
3. OTA ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
4. ΟΤΑ RELEASE ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
5. ΟΤΑ RELEASE ΤΑΠ 
6. ΟΤΑ RELEASE WEBSERVICES 
7. ΟΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ 
8. ΟΤΑ RELEASE ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
9. ΟΤΑ Ο.Π.∆. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
10. ΟΤΑ RELEASES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΛΚ 
11. ΟΤΑ RELEASE EXTRA (79 USERS) 
12. ΟΤΑ LICENSE ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
13. ΟΤΑ RELEASE ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Και περιλαµβάνει: 
1. Παραχώρηση, εγκατάσταση και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος και του νέου λογισµικού, καθώς και των 

νέων εκδόσεών του και εκδόσεων συντήρησης (υπηρεσίες για την εύρυθµη λειτουργία του λογισµικού, 
αποκατάσταση βλαβών και προβληµάτων του λογισµικού).  

Οι νέες βελτιωµένες εκδόσεις και οι εκδόσεις συντήρησης των υπαρχόντων λογισµικών, αναπτύσσονται από τη Singular Logic µε 
σκοπό την εναρµόνισή τους µε την κείµενη νοµοθεσία καθώς και τις αλλαγές αρτιότερης χρήσης. Ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο 
∆ήµο εγκαίρως (έντυπα ή ηλεκτρονικά), την παραγωγή των νέων εκδόσεων µετά την ανακοίνωσή τους από την Singular Logic, θα 
τις παραχωρεί και θα τις εγκαθιστά. Στην αναφορά αυτή θα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους, την αιτιολογία της 
ανανέωσης και τις ενδεχόµενες αλλαγές στα εγχειρίδια χρήσης, καθώς και πλήρη ενηµέρωση όντος του ΟΠΣ Genesis. 
Περιλαµβάνεται και συντήρηση των λογισµικών η οποία καλύπτει: 

• Έλεγχο καλής και σωστής λειτουργίας των λογισµικών και του µηχανισµού παραγωγής αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας 
(backup) που υπάρχει εντός του Genesis. Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύµητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν 
από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειµένου κλπ. 

• Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των αντίστοιχων αντιγράφων ασφάλειας των λογισµικών που διατηρεί ο ∆ήµος. 
 

2. Yποστήριξη 500 ωρών από εξειδικευµένους τεχνικούς, των εφαρµογών όπως εκπαίδευση χρηστών, 
παραµετροποίηση και εξειδικευµένη προσαρµογή των εφαρµογών, αποκατάσταση βλαβών και προβληµάτων των 
δεδοµένων, υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλών επί τόπου (on site) ή µε αποµακρυσµένη σύνδεση µέσω 
modem. 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

• ∆ιόρθωση λαθών, προβληµάτων ή δυσλειτουργιών στο λογισµικό των εφαρµογών, ανεξάρτητα από το λόγο εµφάνισής 
τους. 

• Αξιολόγηση αναφερόµενων προβληµάτων και εντοπισµός των αιτιών δυσλειτουργίας. 

• Βελτιστοποίηση της παραµετροποίησης των εφαρµογών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από πρόβληµα ή δυσλειτουργία 
του λογισµικού των εφαρµογών. 



 

 

• Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορµών που χρησιµοποιούνται, ώστε να µπορούν να 
δηµιουργούνται γρήγορα και αυτόµατα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. 

• Τηλεφωνική γραµµή άµεσης βοήθειας, αποµακρυσµένη βοήθεια µέσω modem ή επιτόπου παρουσία εξειδικευµένου 
τεχνικού για προβλήµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από απόσταση, λόγω της κρισιµότητας λειτουργίας των 
υπηρεσιών. 

• Άµεση επαναφορά του συστήµατος στην πιο πρόσφατη κατάσταση, σε περίπτωση απωλειών ή καταστροφών του 
συστήµατος λογισµικού, µέσω των αντίγραφων ασφάλειας. 

• Υποστήριξη της τεχνολογίας δηµιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται µε τις εθνικές βάσεις 
δεδοµένων (Εθνικό ∆ηµοτολόγιο). 

• Άµεση ενηµέρωση για παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν. 

• Συµµετοχή στην παραγωγή των αναγκαίων εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

• Άµεση ενηµέρωση για απαιτούµενες παρεµβάσεις προληπτικής συντήρησης ή διαχείρισης που προκαλεί τη µη 
διαθεσιµότητα του συστήµατος για ώρες εκτός του ωραρίου εργασίας. 

• Υποβολή εκθέσεων ευρηµάτων και αντίστοιχων παρεµβάσεων µετά από επιτόπου επίσκεψη ή αποµακρυσµένη 
παρέµβαση. 

• Εκπαίδευση των χρηστών του λογισµικού, όταν κριθεί απαραίτητο (επιτόπου ή αποµακρυσµένα). 

• Τήρηση στο ακέραιο του θεσµικού πλαισίου - ενηµέρωση για κάθε νέα εγκύκλιο, νόµο, διευκρίνιση και τι σηµαίνει αυτό 
µηχανογραφικά. 

• Ενηµέρωση για τις ενέργειες που απαιτεί το θεσµικό πλαίσιο για τον Προϋπολογισµό, ΟΠ∆, Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί 
κλπ. 

• Παρακολούθηση ΟΠ∆ µε αποστολή αποτελεσµάτων επίτευξης των µηνιαίων και τριµηνιαίων στόχων και εκτυπώσεων 
από τις οποίες προκύπτει η αναγκαιότητα ή όχι αποµείωσης βάσει εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. 

• Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης µε εκτυπώσεις ∆εικτών Αποτελεσµατικότητας (Αριθµοδείκτες) και  παρακολούθηση της 
πορείας  των «Χρηµατοδοτήσεων» ανά Ταµειακή Κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα). 

• Την υποστήριξη τυχόντων νέων πρόσθετων εφαρµογών, χωρίς αύξηση του κόστους. 

• Την υποστήριξη για τη σύνδεση ΕΑΠ µε την Οικονοµική ώστε να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία ενταλαµατοποίησης 
καθώς και για την δυνατότητα τήρησης αποθήκης. 
 

Για κάθε παροχή υπηρεσίας, αποµακρυσµένα ή µε επιτόπου επίσκεψη, ο ∆ήµος θα ενηµερώνεται άµεσα και εγγράφως από 
τον Ανάδοχο, καταχωρώντας: 

1. Το όνοµα του καλούντος. 
2. Την ώρα και ηµεροµηνία: α) του αιτήµατος τεχνικής υποστήριξης β) της επέµβασης γ) του τέλους της παροχής της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας. 
3. Το είδος και σύντοµη περιγραφή της υπηρεσίας που δόθηκε. 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα παρέχονται από ειδικευµένους τεχνικούς από  ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8πµ έως 4µµ. Μετά από 

σχετικό αίτηµα του ∆ήµου, µπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες υποστήριξης σε ηµέρες αργίας ή εκτός εργάσιµων ωρών µε 
αµοιβή υπερωριακής εργασίας που θα συµφωνείται κάθε φορά µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Αν κριθεί απαραίτητη η επί τόπου επέµβαση του Τεχνικού Υποστήριξης, αυτή πρέπει να γίνει σε 4 εργάσιµες ώρες εντός 
Αργοστολίου και σε 8 εργάσιµες ώρες εκτός της έδρας του ∆ήµου(αποµακρυσµένες ∆ηµοτικές Ενότητες)  

Άρθρο 2ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – ∆ηµοσίευση 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 
12, η Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύει έως τις 
31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο 
Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία 
τοπική εφηµερίδα. 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε 
περίπτωση άγονου διαγωνισµού οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται 
άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως 
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(Αρµόδιος Υπάλληλος : Παγώνης ∆ιονύσιος,Τηλ. 26713-60156)και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  Οδός  Π.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 26713-60156. , Fax 26710-22572 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η οποία διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 αλλά µε την επιφύλαξη του άρθρου 376 



 

 

παρ. 5 η οποία ορίζει ότι « µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού δεν ακολουθεί τις προβλέψεις του άρθρου 122 του Ν. 4412/2016 καθώς εµπίπτει στις 
περιπτώσεις του άρθρου 11 του ίδιου Νόµου. 

Άρθρο 3ο: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 

27/02/2018, ηµέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.µ. και λήξης 10:30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου 

∆ιακήρυξης και να καταρτίσουν τους όρους της ∆ιακήρυξης του  Συνοπτικού διαγωνισµού  , για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2018 προϋπολογισµού συνολικού ποσού 40.862,00 € πλέον Φ.Π.Α. 9.806,88 € ευρώ, δηλαδή 50.668,88 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 

την Τρίτη   27η   Φεβρουαρίου 2018 και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.µ. και λήξης 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό 

Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – Γκισγκίνης Νικόλαος- Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Μινέτος ∆ιονύσιος –∆ηµητράτος Γεράσιµος και Κωνσταντάκης Άγγελος 
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  10   /2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την 136/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που εγκρίθηκε µε την 29/6-02-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας του  Συνοπτικού διαγωνισµού  , µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει 
τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού 
συστήµατος SingularLogic Genesis» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  συνολικού προϋπολογισµού  40.862,00 € πλέον Φ.Π.Α. 9.806,88 € 
ευρώ, δηλαδή 50.668,88 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
2).Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 27/02/2018, 
ηµέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.µ. και λήξης 10:30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 
3). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 

               στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
               στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
               στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη 
της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύ έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 
 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού 
οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
4) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 της διακήρυξης. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  28  / 2018                                                                Α∆Α  : ΩΗΨΞΩΕ5-83Ν 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχ/των ,οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  



 

 

εισηγούµενη το 11ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχ/των ,οχηµάτων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.» ανέφερε στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
Σύµφωνα µε την  389  /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη και προσδιορίστηκε η εκτέλεση 

διαγωνισµού µε συνοπτικό διαγωνισµό    για την για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και 
επισκευής µηχ/των ,οχηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.» η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να   

εγκρίνει  το παρακάτω σχέδιο της  διακήρυξης της εν λόγω προµήθειας  αναλυτικά όπως παρακάτω :  
 

4.                                                                  ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
5. ΑΡΘΡΟ 1ο: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως ορίζονται στο Άρθρο 2  
παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονοµικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή 
ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων που 
προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσης. 
Αναλυτικότερα δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

i. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  

ii. ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης  

iii. συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  
iv. κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

6. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ. Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι,  το αργότερο 
µέχρι την  27η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.µ. (Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί) ή στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, οδός Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού δηλαδή την  26η Φεβρουαρίου 2018   και ώρα 15:00 µ.µ. Προσφορά που περιέρχεται στο Γενικό Πρωτόκολλο  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί και να 
πρωτοκολληθεί φάκελός της. ∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έως την 26η Φεβρουαρίου 2018   
και ώρα 15:00 µ.µ. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν και χωρίς να 
πρωτοκολληθούν.  

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις 
διατάξεις του παρόντος µέσα.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ανωτέρω προθεσµία, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, ήτοι πριν τις 27η Φεβρουαρίου 2018   και ώρα από 9:30 έως 10:00 
το πρωί. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί 
και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του 
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 

από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.  
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



 

 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν ως έχουν  τους παραπάνω όρους του σχεδίου ∆ιακήρυξης και να 
καταρτίσουν τους όρους της ∆ιακήρυξης του  Συνοπτικού διαγωνισµού  ,  ανάδειξης αναδόχου για την  «Προµήθεια ανταλλακτικών 
& εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018», προϋπολογισµού 
66.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και  β) διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , την Τρίτη   27η   Φεβρουαρίου 2018 και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.  

Οι κ. κ. Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος δηλώνει ότι όλη η διαδικασία για την προµήθεια των ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του ∆ήµου είναι 
απαρχαιωµένη και καταψηφίζει την εισήγηση.  

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία -  –Παπαδάτος Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  389   /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Τις αρίθ. 128-129-130-131 και 132/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις από του Προϋπολογισµού 2018 όπως αναλυτικά αναγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα:  

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία 
Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

 

128 29/01/2018 2.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 10.6263 0,00 

129 29/01/2018 10.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 20.6263 0,00 

130 29/01/2018 12.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 20.6671 0,00 

131 29/01/2018 20.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  30.6263.01 0,00 

132 29/01/2018 22.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 30.6671.01 0,00 

 

2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (η οποία θα προκύψει από την «χαµηλότερη προσφορά» 
(µεγαλύτερη ποσοστιαία % µέση έκπτωση, Π.Μ.Ε.) ανά τιµή εργασίας, ωριαίας αποζηµίωσης απρόβλεπτων εργασιών και τιµή 
ανταλλακτικών, που θα πετύχει ο ανάδοχος και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) για την: «Προµήθεια 
ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, έτους 2018», 
προϋπολογισµού 66.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

3).Ο Συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου, Ο ΚΕΦΑΛΟΣ , τηλ. 26710- 25600, την 27/02/2018, 
ηµέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30π.µ. και λήξης 10:00 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 

               στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
               στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  www.kefallonia.gov.gr.  
               στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 12, η Περίληψη 
της διακήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύ έως τις 31/12/2020 Ν. 3548/2016 (της 
περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σηµείο Α' και της παραγράφου 1 σηµείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3548/2007 (Α' 68),  δηλαδή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 



 

 

 
Από τη δηµοσίευση του Ν. 3801/09, οι δαπάνες δηµοσίευσης Περίληψης της διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού 
οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν το ∆ήµο. 

 
5) Κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412.2016, για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 
η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της διακήρυξης. 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  29  /  2018                                                            Α∆Α: Ω9ΡΖΩΕ5-∆ΧΦ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2018.  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος εισηγούµενος      το  3ο θέµα   ηµερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2018.»αναφέρει 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. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. 
έτους 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 8160/26-01-2018  
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ-31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

1 29/01/2018 14.000,00 Προµήθεια Λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού  

2 29/01/2018 4.706,74 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛ. ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ;Σ Α' ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΣΟΥ[1η ΕΝΤΟΛΗ] 

3 29/01/2018 1.932,69 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"[1η ΕΝΤΟΛΗ] 

4 29/01/2018 4.831,72 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο∆.ΣΑΜΗΣ -ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ -
Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"[1η ΕΝΤΟΛΗ] 

5 29/01/2018 12.000,00 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 



 

 

ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Παλικής[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

6 29/01/2018 8.000,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

7 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2018] 

8 29/01/2018 8.000,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

9 29/01/2018 8.000,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

10 29/01/2018 8.000,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

11 29/01/2018 8.000,00 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ. Οµαλών[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

12 29/01/2018 17.500,00 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

13 29/01/2018 15.000,00 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

14 29/01/2018 1.682,52 Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Υπόλοιπο σύµβασης 2017 

15 29/01/2018 3.800,00 
Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζοµένων) Υπόλοιπο 
σύµβασης 2017 

16 29/01/2018 8.500,00 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ2018] 

17 29/01/2018 25.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 

18 29/01/2018 15.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 

19 29/01/2018 3.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 

20 29/01/2018 2.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 

21 29/01/2018 10.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 

22 29/01/2018 12.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 

23 29/01/2018 20.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

24 29/01/2018 22.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 

25 29/01/2018 74.000,00 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

26 29/01/2018 74.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2018] 

27 29/01/2018 74.000,00 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

28 29/01/2018 52.000,00 
Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis[ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2018] 

29 29/01/2018 15.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 2018 

30 29/01/2018 15.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 2018 

31 29/01/2018 15.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 2018 



 

 

32 29/01/2018 8.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 2018 

33 29/01/2018 15.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 2018 

34 29/01/2018 22.000,00 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 2018 

35 29/01/2018 210.000,00 
Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης [∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 

36 29/01/2018 1.159,50 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΛΑΚΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΑΜΗΣ -ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ" 

37 29/01/2018 2.353,37 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 

38 29/01/2018 15.000,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 

39 29/01/2018 4.072,16 
Προµήθεια υλικών και ειδών παιδικών χαρών (Μελέτη 1/2018 ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

40 29/01/2018 1.984,00 
Προµήθεια και εγκατάσταση νέου λογισµικού στατικής επάρκειας κτιρίων για 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

41 29/01/2018 5.160,00 Συνδροµή έτους 2018 για το Πρόγραµµα "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" 

42 29/01/2018 1.000,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Γ.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣµηΕΑ, ΑΘΗΝΑ10/2-
16/2/2018,αριθ.40776/20-12-2017 αίτηµα] 

45 30/01/2018 1.627,36 

Προµήθεια ειδών φαραµκευτικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των Νοµικών Προσώπων (∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου 
& ΚΕ∆ΗΚΕ) (∆απάνη ∆ήµου) 

46 30/01/2018 196,00 

Σεµινάριο on line Στ. Παυλάτου Ε. Στεφανίτση Ε. Κυριακάτου (2428,2429/29-
01-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ)[ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ΣΤΙΣ25/01/2018 

47 31/01/2018 4.986,04 Προµήθεια λοιπού υλικού 

48 31/01/2018 17.126,01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

49 31/01/2018 11.998,86 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

50 31/01/2018 4.559,68 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 

51 31/01/2018 12.000,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 

52 01/02/2018 558,00 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του ∆ήµου 

53 01/02/2018 16.800,00 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ[αριθ. 1/2018 Τ.Ο.Α. ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ] 

54 01/02/2018 109,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

55 01/02/2018 7.000,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου για στείρωση, εµβολιασµό, 
αποπαρασίτωση κλπ αδέσποτων ζώων) 

56 01/02/2018 12.500,00 Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για οικονοµικό έλεγχο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

57 05/02/2018 744,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
Επίσης 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 2018  που ψηφίστηκε µε την 414/ 26/01/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2018  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 
Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  . 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω : 
Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2018 . 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης 

Ποσό Αιτιολογία 
ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

112 29/01/2018 14.000,00 

Προµήθεια Λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Αργοστολίου[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.03 0,00 

113 29/01/2018 12.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Παλικής[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.02 0,00 

114 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Λειβαθούς[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.04 0,00 

115 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.05 0,00 

116 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Σάµης[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2018] 20.6662.06 0,00 

117 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Πυλάρου[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.07 0,00 

118 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
∆.Ε. Ερίσου[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.08 0,00 

119 29/01/2018 8.000,00 

Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 
υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για 
Τ.Κ. Οµαλών[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 20.6662.09 0,00 

120 29/01/2018 17.500,00 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού[Υπόλοιπο σύµβασης 
11072/2017] 10.6634 0,00 

121 29/01/2018 1.118,16 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού[Υπόλοιπο σύµβασης 
11072/2017) 20.6634 0,00 

122 29/01/2018 1.682,52 

Λοιπές αµοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Υπόλοιπο της αριθµ. 9803/05-
04-2017 Σύµβασης. 00.6131 13.317,48 

123 29/01/2018 3.800,00 

Ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα Ε.Ε. 
(Ιατρός εργαζοµένων) Υπόλοιπο της 
υπα΄ριθµ. 9436/03-04-2017 σύµβασης. 00.6117.00 6.200,00 

124 29/01/2018 8.500,00 
Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ2018] 20.6063 0,00 



 

 

125 29/01/2018 25.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 30.6063 0,00 

126 29/01/2018 15.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 35.6063 0,00 

127 29/01/2018 3.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος 
(γάλα)[∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018] 45.6063 0,00 

128 29/01/2018 2.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 10.6263 0,00 

129 29/01/2018 10.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 20.6263 0,00 

130 29/01/2018 12.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - 
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) -∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 20.6671 0,00 

131 29/01/2018 20.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων και φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  30.6263.01 0,00 

132 29/01/2018 22.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και 
φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής ) - ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 30.6671.01 0,00 

133 29/01/2018 74.000,00 

Προµήθεια παγωτών για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2018] 70.6699.01 0,00 

134 29/01/2018 74.000,00 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 
ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου 
παραλιών Μύρτου και Πλατύ 
Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2018] 70.6699.02 0,00 

135 29/01/2018 74.000,00 

Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, 
ποτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών 
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 70.6699.03 0,00 

136 29/01/2018 52.000,00 

Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη 
υποστήριξη µηχανογραφικού συστήµατος 
SingularLogic Genesis[ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
2018] 10.6266.03 0,00 

137 29/01/2018 15.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 2018 70.6162.16 0,00 

138 29/01/2018 15.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 2018 70.6162.17 0,00 

139 29/01/2018 15.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 2018 70.6162.18 0,00 

140 29/01/2018 8.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 2018 70.6162.19 0,00 

141 29/01/2018 15.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 2018 70.6162.20 0,00 



 

 

142 29/01/2018 22.000,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 2018 70.6162.21 0,00 

143 29/01/2018 210.000,00 

Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίου 
Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης 
[∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018] 70.6162.24 0,00 

144 29/01/2018 4.706,74 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛ. ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
∆.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ;Σ Α' ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΣΟΥ[1η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7412.06 0,00 

145 29/01/2018 1.932,69 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΑ∆Η 
ΚΟΥΚΚΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ά ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"[1η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7412.05 0,00 

146 29/01/2018 4.831,72 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Ο∆.ΣΑΜΗΣ -ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ -
Ά ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ"[1η 
ΕΝΤΟΛΗ] 30.7413.04 0,00 

147 29/01/2018 1.159,50 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΛΑΚΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΑΜΗΣ -
ΑΝΤΙΣΑΜΟΥ ∆Ε ΣΑΜΗΣ" 30.7413.03 0,00 

148 29/01/2018 2.353,37 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Ά ΦΑΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" 30.7413.02 0,00 

149 29/01/2018 15.000,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00.6116 0,00 

150 29/01/2018 4.072,16 

Προµήθεια υλικών και ειδών παιδικών 
χαρών (Μελέτη 1/2018 ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών) 35.6662.01 927,84 

151 29/01/2018 1.984,00 

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου 
λογισµικού στατικής επάρκειας κτιρίων για 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 30.6266 4.016,00 

152 29/01/2018 5.160,00 
Συνδροµή έτους 2018 για το Πρόγραµµα 
"ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" 00.6495.00 0,00 

153 29/01/2018 1.000,00 

∆απανες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Γ.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣµηΕΑ, ΑΘΗΝΑ10/2-
16/2/2018,αριθ.40776/20-12-2017 αίτηµα] 00.6073 5.000,00 

156 30/01/2018 1.627,36 

Προµήθεια ειδών φαραµκευτικού υλικού για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
των Νοµικών Προσώπων (∆ηµοτικό 
Γηροκοµείο Αργοστολίου & ΚΕ∆ΗΚΕ) 
(∆απάνη ∆ήµου) 10.6631 2.372,64 

157 30/01/2018 42.000,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά 
πρόχειρου καταυλισµού Κρανιάς 00.6495.04 0,00 

158 30/01/2018 1.792,30 

Προµήθεια φαρµακευτικού 
ιδιοσκευάσµατος Αλκοολοούχου 
Αντισηπτικού για την υγιεινή στου 
Παιδικούς Σταθµούς & Νηπιαγωγεία 10.6631 580,34 



 

 

(υπόλοιπο της αριθµ. 36356/15-11-2017).  

159 30/01/2018 10.652,00 

Τέλη τηλεπικοινωνιακκής συνδροµής 
τηλεµατικής διαχείρισης στόλου (Υπόλοιπο 
της αριθµ. 38537/04-12-2017 σύµβασης). 00.6453.02 1.348,00 

160 30/01/2018 2.159,60 

Τεχνική Υποστηριξη συστήµατος 
προνοιακών επιδοµάτων (ΟΠΣΝΑ) 
(Απόφαση ∆ηµάρχου 632/27-11-2017) 10.6266.01 3.840,40 

161 30/01/2018 13.849,00 

Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 
∆.Ε Ελειού-Πρόννων (Σύµβαση 41340/28-
12-2017). 30.6662.16 151,00 

162 30/01/2018 8.382,40 

Προµήθεια κουφωµάτων Ιερού Ναού 
∆ραπάνου ∆.Ε Αργοστολίου (Σύµβαση 
41497/29-12-2017). 30.7331.10 1.617,60 

166 30/1/2018 9.613,13 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (υπόλοιπο σύµβασης 15503/16-
05-2016). 00.6162.01 15.748,21 

167 30/1/2018 11.907,60 
Προµήθεια αδρανών υλικών ∆Ε. Σάµης 
(Σύµβαση 27879/16-07-2015) 30.7333.169 15.000,00 

168 30/1/2018 196,00 

Σεµινάριο on line Στ. Παυλάτου Ε. 
Στεφανίτση Ε. Κυριακάτου (2428,2429/29-
01-2018 ΑΙΤΗΣΕΙΣ)[ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ΣΤΙΣ25/01/2018 00.6073 4.804,00 

169 30/1/2018 2.151,19 

Προµήθεια µελανιών-µελανοταινίων-τόνερ 
για περιφερικό εξοπλισµό (Υπόλοιπο 
Σύµβασης 30045/2017) 10.6613.02 42.848,81 

170 31/1/2018 932,48 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:Α] ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΕ∆ΗΛ &ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ & Β] 342/2017 και 375/2017 
ΑΠΟΦ.∆Σ 00.6463 9.067,52 

171 31/1/2018 1.000,00 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 10.6271 0,00 

172 31/1/2018 1.000,00 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 35.6271 0,00 

173 31/1/2018 1.402,00 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 60.6271 0,00 

174 31/1/2018 2.100,00 
Λειτουργικά - µεταβλητά έξοδα 
(κοινόχρηστα ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 60.6312 0,00 

175 31/1/2018 130,2 

Μίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων & 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα από τις 10/01/2018. (Απόφαση 
Οικ. Επιτροπής 7/2018 & Απόφαση 
∆ηµάρχου 10/2018) 70.6275.10 74.259,80 

176 31/1/2018 781,2 

Μίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα την 18η Ιανουαρίου 2018 
(Απόφαση Οικ. Επιτροπής 3/2018 και 
Απόφαση ∆ηµάρχου 15/2018) 70.6275.10 73.478,60 

177 31/1/2018 15.200,00 

Μισθώµατα αγκυροβολίων Αγίας Ευφηµίας 
, Αγίας Πελαγίας και Λεγατάτων 
Ληξουρίου 70.6236.06 0,00 

178 31/1/2018 68.400,00 

ΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΟΠΣ 
106910" και έργου "ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ 30.8117.01 0,00 



 

 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ-" 

179 31/1/2018 4.986,04 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 7.013,96 

180 31/1/2018 17.126,01 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10.6662.01 2.873,99 

181 31/1/2018 11.998,86 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 356.672 1,14 

182 31/1/2018 4.559,68 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 20.6662.10 9.440,32 

183 31/1/2018 12.000,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00.6515 0,00 

184 1/2/2018 558,00 
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της 
ιστοσελίδας του ∆ήµου 10.6266.00 42,00 

187 1/2/2018 109,60 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων 10.6264 4.890,40 

188 1/2/2018 7.000,00 

Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου 
για στείρωση, εµβολιασµό, αποπαρασίτωση 
κλπ αδέσποτων ζώων) 70.6162.09 0,00 

189 1/2/2018 12.500,00 
Αποζηµίωση ορκωτών λογιστών για 
οικονοµικό έλεγχο ∆ήµου Κεφαλλονιάς 00.6162.00 0,00 

192 5/2/2018 250,00 
Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821 9.750,00 

195 5/2/2018 4.000,00 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 00.6224.01 0,00 

196 5/2/2018 744,00 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 00.6452.01 2.256,00 

197 5/2/2018 1.000,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων- 
Ο παρών κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής  30.6422 4.000,00 

198 5/2/2018 1.000,00 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 70.6422 4.000,00 

199 5/2/2018 500,00 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 15.6422 500,00 

200 5/2/2018 500,00 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10.6422 4.500,00 

201 5/2/2018 500,00 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 20.6422 1.000,00 

202 5/2/2018 500,00 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 35.6422 1.500,00 

203 5/2/2018 950,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων(Μετακίνηση κ. 
Κεκκάτου Ευάγγελου στη Σουηδία) 00.6421 24.050,00 

204 5/2/2018 1.400,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων(Μετακίνηση Σταύρου Κορκού 
στη Σουηδία15-18-2-2018) 10.6422 3.100,00 

205 5/2/2018 300,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων(Αλεξανδράτος Πέτρος ηµερίδα 
στην Αθήνα 9-2-2018) 10.6422 2.800,00 

206 6/2/2018 150.000,00 
Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών 
κ.λ.π.) 00.8117.10 0,00 

207 6/2/2018 12.382,40 

Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για 
την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρρων στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.( 70.6275.07 11.617,60 



 

 

Προσφορά 38686/4-12-2017 -πρόχειρος 
διαγωνσµός) 

208 
 
 
 
 
 

6/2/2018 
 
 
 
 
 

7.898,80 
 
 
 
 
 

Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για 
την διατήρηση της φυσικής κοίτης των 
χειµάρων στην ∆.Ε. Οµαλών.(προσφορά 
38823/05-12-2017- πρόχειρος διαγωνισµός) 
 

70.6275.02 
 
 
 
 
 

12.101,20 
 
 
 
 
 

9 30/1/2018 57.447,40 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 30.8116.12 0,00 

10 30/1/2018 34.802,78 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 20.8113.10 45.197,22 

11 30/1/2018 23.220,75 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 20.8116.12 71.779,25 

12 30/1/2018 514,14 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 25.8113.10 0,00 

13 30/1/2018 7.191,03 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 25.8116.12 7.233,41 

14 30/1/2018 22.392,53 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 30.8113.10 3.486,90 

15 30/1/2018 10.676,40 
Αναβάθµιση πλατείας Κοντογουράτων ∆ 
Αργοστολίου ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.01 0,00 

16 30/1/2018 5.104,50 
∆ιαµορφώση αγροτικού δρόµου ∆∆ Ζόλων 
ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.03 0,00 

17 30/1/2018 6.986,40 

Αναβάθµιση πλατείας µε το µνηµείο 
Εθνικής Αντίστασης Καρδακάτων ∆.∆ 
Θηναίας ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.04 0,00 

18 30/1/2018 51.016,47 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8113.10 4.247,82 

19 30/1/2018 6.190,29 
∆ιάστρωση πρόσβασης προς τα αποδητήρια 
Πλατύ Γιαλού ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.06 0,00 

20 30/1/2018 62.996,77 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 00.8116.12 203,04 

21 30/1/2018 7.505,76 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ∆.∆. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.11 0,00 

22 30/1/2018 195.833,33 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για 
την ολοκληρωµένη διαχείρηση στερεών 
αποβλήτων  00.8117.01 0,00 

23 30/1/2018 7.505,76 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.∆. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.12 0,00 

24 30/1/2018 18.461,24 
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις 00.8117.03 151.538,76 

25 30/1/2018 25.666,09 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Κ.Σ.Κ.Υ 00.8117.13 0,00 

26 30/1/2018 54.810,19 
Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - Υπέρ 
∆ηµοσίου (Σύνταξης) 00.8117.14 51.760,20 

27 30/1/2018 12.459,41 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΤΥ∆ΚΥ 00.8117.15 0,00 

28 30/1/2018 18.165,53 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 00.8117.21 2.892,48 

29 30/1/2018 3.550,96 
Οφειλή τόκων υπερηµερίας προηγούµενης 
χρήσης 00.8117.39 46.248,00 

30 30/1/2018 100 
Φορολογικά κ.λ.π πρόστιµα και 
προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 00.8131.00 0,00 

31 30/1/2018 14.169,44 
Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 00.8261.01 15.830,56 

32 30/1/2018 28.531,31 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.8116.12 2.805,73 



 

 

33 31/1/2018 4.714,22 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισµού 
Βλαχάτων ∆. Λςειβαθούς Κεφαλλονιάς 
ΠΟΕ 30.8122.16 0,00 

34 31/1/2018 6.819,12 
Κατασκευή τοιχίων από λιθοδοµή στο ∆∆ 
Φάρσων ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8122.19 0,00 

35 31/1/2018 22.140,00 
∆ιερεύνηση κυκλοφορικών ρυθµίσεων 
Σάµης (ΣΑΤΑ ) ΠΟΕ 30.8122.24 0,00 

36 31/1/2018 11.614,28 

Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος επί της πλατείας 
Βαλλιάνου ΣΑΤΑ ΠΟΕ 30.8123.02 0,00 

37 31/1/2018 444,08 

Μελέτες ανάπτυξης ∆ήµου Ελειού 
Πρόννων (υποέργο: καθορισµός Αιγιαλού 
και παραλίας οικισµού Πόρου) ΠΟΕ 30.8123.03 0,00 

38 31/1/2018 12.120,00 
Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση 
περιοχής πόλεως Ληξουρίου ΠΟΕ 30.8123.04 0,00 

39 31/1/2018 11.394,44 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 35.8113.10 0,00 

40 31/1/2018 20.697,29 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 35.8116.12 70.365,40 

41 31/1/2018 7.995,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 45.8113.10 0,00 

42 31/1/2018 33.444,20 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 70.8113.10 0,00 

43 31/1/2018 4.692,79 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 70.8116.12 16.022,74 

44 31/1/2018 6.451,00 

Μελέτη ανάδειξης - αξιοποίησης 
τουριστικού περιπτέρου Καλλιθέας - τεύχη 
δηµοπράττησης Αρχιτεκτονικής µελέτης 
ΠΟΕ 70.8123.01 0,00 

45 31/1/2018 12.119,93 
Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου 
Κεφαλλονιας ΠΟΕ 10.8122.02 0,00 

46 31/1/2018 710 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
ΠΟΕ 15.8113.10 10.599,03 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι  για το σύνολο των προτάσεων  ως προς την  αναγκαιότητα και των προτάσεων  ανάληψης 
υποχρεώσεων ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος δηλώνει ότι  για το σύνολο των προτάσεων  ως προς την  αναγκαιότητα ψηφίζει ΚΑΤΑ και των 
προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω  προτάσεις αναγκαιότητας : 14-15-16-17-18-19 και τις 46-53 και 55 µε 
την υποσηµείωση ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην παραλία του Μύρτου πρέπει να ξεκινήσει την λειτουργία του µε παρουσία 
ναυαγοσώστη. 
Ως προς τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων ψηφίζει τις παρακάτω: από την 122 έως και την 127 , από την 136 µέχρι και την 
142 ,την 152-153-157-158-170-188 , από την 197 έως και την 202 , την 204-205-207 και 208/2018. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος και λαµβάνοντας υπόψη  :  

-   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  414/2017   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2018. 
   την  υπ αρίθ  8160/26-01-2018 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Α∆Α : ΨΒΣ7ΟΡ1Φ31Σ), περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2018.  
  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2018 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας.        

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 

 

                                      (µε την διπλή ψήφο της Προέδρου) 

 Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2018 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  30  / 2018                                                                                          Α∆Α: 7Σ20ΩΕ5-ΑΒΧ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Τσιµεντόστρωση 
τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ στην Τ.Κ Κουρουκλάτων . 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 13ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών 
δηµοπράτησης του έργου «Τσιµεντόστρωση τµηµάτων οδών στις περιοχές ‘ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΛΑΓΓΑ∆Α- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ 
στην Τ.Κ Κουρουκλάτων  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 2582/30-01/2018 εισήγηση του 
Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

                                
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  26-01-18 
 
Αριθ. Πρωτ.:    2582/30-01-2018 

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
   
: 26710 22725  
: 26710 22572                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τ.Κ Κουρουκλάτων 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τί τλο  
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨, ¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ 
ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 165/2017 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος 

  
Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των όρων 

δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ  ∆.Ε  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». 

Επίσης σας επισηµαίνουµε την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Η από 26-01-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΘΕΜΑ:  
 

Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
       Με την υπ’ αρίθµ.165/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 47/2017 του ανωτέρω έργου, ως συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά το έργο  
 ¨ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ¨ 
       Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 32.968,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει κυρίως εργασίες τσιµεντόστρωσης τµηµάτων  χωµάτινων οδών 
εντός και εκτός Οικισµού στην Τ.Κ Κουρουκλάτων στις περιοχές ΄΄Αγιος Βασίλης΄΄, ΄΄Λαγκάδα¨ & ¨Αµουδιά¨  συνολικού µήκους 240µ περίπου και 
µέσου πλάτους 4µ  και υπάγεται στη κατηγορία έργων ¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨. 

Επίσης µε την 165 /2017  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η συνοπτική  δηµοπρασία (άρθρο  117 του 
Ν.4412/2016).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 30.7333.15 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 [ πιστώσεις  ΑΠΕ]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των 
συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού  32.968,00€  € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 

Αργοστόλι,   26-01-2018 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 
 

Χ.Ρουχωτάς Τ.Ε 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα 
υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου 
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ 
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού  32.968,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 13/3/2018 (ηµέρα ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – ∆ηµητράτος Γεράσιµος  –Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος –Γκισγκίνης 
Νικόλαος   και Κωνσταντάκης Άγγελος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  165   /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 191/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού 32.968,00  και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον Κ.Α 30.7333.15 του 
Προϋπολογισµού 2018 . 

2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα υποβληθέντα σχέδια 
προκήρυξης &  διακήρυξης και  εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ¨,¨ ΛΑΓΓΑ∆Α¨&¨¨ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ¨ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ  ∆.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» προϋπολογισµού  
32.968,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. Βεργωτή 160, 
Αργοστόλι) την 13/03/2018 (ηµέρα ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
5) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της 
παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  31  / 2018                                                                            Α∆Α: 6ΟΜ7ΩΕ5-ΥΥΘ                                                    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « 
Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω βλαβών και φθορών της οδού προς παραλία Αγίου 
Σωτήρα Οικισµού Κοντογουράτων Τ.Κ Θηναίας». 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  ,  
εισηγούµενη το 14ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης:  Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών 
δηµοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση τµηµάτων οδοστρώµατος λόγω βλαβών και φθορών της οδού 
προς παραλία Αγίου Σωτήρα Οικισµού Κοντογουράτων Τ.Κ Θηναίας».έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. 
πρωτ.2097/26-01/2018 εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

   
                              
 
Αργοστόλι,  19-01-18 
 
Αριθ. Πρωτ.:    2097 /26-01-2018) 

Ταχ. ∆/νση       
                        
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
   
: 26710 22725  
: 26710 22572                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 
1. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τ.Κ Θηναίας 

    

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ  »  

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθµ. 164/2017 Απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής της µελέτης και καθορισµού τρόπου ανάθεσης του έργου του θέµατος 

  
Σε συνέχεια του σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της υπηρεσίας µας και παρακαλούµε για την κατάρτιση των όρων 

δηµοπράτησης και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ ». 

Επίσης σας επισηµαίνουµε την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 

Συνηµµένα: 
 

1) Η από 19-01-2018  εισήγηση της ∆.Τ.Υ.  
2) Σχέδιο προκήρυξης  
3) Σχέδιο διακήρυξης  
4) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
5) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
7) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

  
 
 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
ΘΕΜΑ:  

 
Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης και έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ » 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
       Με την υπ’ αρίθµ.164/2017 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παρελήφθη η µελέτη υπ’ αρίθµ. 44/2017 του ανωτέρω έργου, ως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας, που αφορά το έργο  ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ¨ 
       Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 48.894,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) περιλαµβάνει κυρίως εργασίες  αντιστήριξης και 
εγκιβωτισµού της οδού µε κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (συνολικού µήκους 95µ περίπου και κυµαινόµενου ύψους από 
0,80 εκ έως 1,5µ περίπου) και κράσπεδων (συνολικού µήκους 36µ περίπου) στις ακµές του οδοστρώµατος, στα σηµεία που 
παρατηρούνται αποκόλληση αδρανών η <<ξεφτίσµατος>> του οδοστρώµατος, καθώς και αποκατάσταση της οδού µε 
τσιµεντόστρωση στα εν λόγω σηµεία. (συνολικής εκτάσεως 250τ.µ περίπου) και υπάγεται στη κατηγορία έργων 
¨Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ¨. 
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Επίσης µε την 164 /2017  Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η συνοπτική  δηµοπρασία 
(άρθρο  117 του Ν.4412/2016).   

Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από τον Κ.Α 30.7326.09 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 [ πιστώσεις  ΑΠΕ]. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την 
έγκριση των συνηµµένων τευχών δηµοπράτησης του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ» 
προϋπολογισµού  48.894,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  

 
Συνηµµένα: 
 

1) Σχέδιο προκήρυξης  
2) Σχέδιο διακήρυξης  
3) Σχέδιο εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
4) Σχέδιο Τ.Ε.Υ.∆. 
5) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6) Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή προτείνει στα Μέλη α) να εγκρίνουν την κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης κατά τα υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και την έγκριση των συνηµµένων τευχών 
δηµοπράτησης του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ» προϋπολογισµού  
48.894,00€  € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
β) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 6/03/2018 (ηµέρα  ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία – ∆ηµητράτος Γεράσιµος  –Παπαδάτος Νικόλαος –Μινέτος 
∆ιονύσιος –Γκισγκίνης Νικόλαος   και Κωνσταντάκης Άγγελος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  164   /2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
3) Την  αρίθ. 190/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρεώσεων. 
 
το   παραπάνω σχέδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και την εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1). Εγκρίνει την  δαπάνη συνολικού ποσού  48.894,00€  €  και διαθέτει ισόποση  πίστωση  από τον Κ.Α 
30.7333.09 του Προϋπολογισµού 2018 . 

2).Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους της διακήρυξης  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού κατά τα 
υποβληθέντα σχέδια προκήρυξης &  διακήρυξης και εγκρίνει  τα  τεύχη δηµοπράτησης του  έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ Τ.Κ  ΘΗΝΑΙΑΣ» προϋπολογισµού  48.894,00€   € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

3). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Κεφαλλονιάς (Λεωφ. 
Βεργωτή 160, Αργοστόλι) την 6/03./2018 (ηµέρα ΤΡΙΤΗ) και ώρα 10:00 πµ από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 
4). Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί: 
 
α. Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kefallonia.gov.gr),  σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
γ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
5) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
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προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    32  / 2018                                                                                 Α∆Α: 6Θ5ΨΩΕ5-6ΥΠ 

ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016). 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ,  εισηγούµενη το  15 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016)» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 6-02-
2018 εισήγηση της   ∆/νσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης 

προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την  διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και 
αξιολόγησης προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου 
επιτροπή για την διενέργεια ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών. Το όργανο αυτό  µεταξύ 
άλλων εισηγείται για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί 
προσφορές, εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για 
κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του 
νόµου που ορίζει ότι στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα 
µέλος του Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν 
ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που 
χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για µία ή περισσότερες 
συµβάσεις.  
  Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να 
διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226) συνεπώς η ανωτέρω 
διαδικασία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα συγκροτηθεί 
από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
(άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
 Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 
δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, καθώς ο νοµοθέτης δεν 
θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να 
εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
  Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών επιτροπών 
µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει να είναι υπάλληλοι µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών 
υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας πρέπει να ορίσει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  επιτροπή 
διενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  ετήσιας διάρκειας  και σε κάθε 
περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και 
λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή 
πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής 
λειτουργία του Μητρώου. 
  Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. 
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Επειδή  µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει στην 
συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  που συστήθηκε µε την µε αριθµό 36/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή συγκροτήθηκε 
παρακαλείσθε όπως µε απόφασή Σας προβείτε στον ορισµό µελών της Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  για το έτος 2018 και σε κάθε περίπτωση µέχρι 
και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 σύµφωνα µε την ακόλουθη πρόταση :  

                                      
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών δ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
2. ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ 
3. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 

Πρόεδρος της επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που 
συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος-Ανουσάκης 
Νικόλαος –∆ηµητράτος Γεράσιµος-Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)τον Νόµο 4412/2016  
3) την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
   
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών,  ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 όπως παρακάτω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών δ∆νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστ. Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 
ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Υπάλληλος Τµ λογιστηρίου ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (∆Ε) 

Πρόεδρος της επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που 
συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   33  / 2018                                                                         Α∆Α: Ω9ΙΥΩΕ5-2Ι0 
  ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη το  16ο 
θέµα     ηµερήσιας διάταξης : «Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών 
,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 
4412/2016)»  , έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 6-02-2018 εισήγηση  της ∆/νσης των  ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  η  οποία έχει αναλυτικά ως εξής:   
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Eισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής   ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 

και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 1 και 3 για την ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών 
,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου επιτροπή για την ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών 
και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Το όργανο αυτό  µεταξύ άλλων εισηγείται 
για όλα τα θέµατα στο πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων , ελέγχει και αξιολογεί προσφορές, εισηγείται τον 
αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που 
ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης. Συνδυαστικά µε την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόµου που ορίζει ότι 
στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του Μητρώου 
του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων  γνωµοδοτικών οργάνων του 
άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο 
η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας µπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που 
χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc για µία ή περισσότερες 
συµβάσεις.  
  Για την επιλογή των µελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να 
διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226) συνεπώς η ανωτέρω 
διαδικασία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
Το αρµόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και εποµένως για τον ∆ήµο θα συγκροτηθεί 
από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
(άρθρο 72 παρ. 1,3 του Ν. 3852/2010). 
 Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 
δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωµοδοτικών οργάνων, καθώς ο νοµοθέτης δεν 
θέτει την έκδοσή της ως δεσµευτική προϋπόθεση για την εφαρµογή του άρθρου 221 αλλά δυνητικά µπορεί να 
εκδοθεί αυτή η απόφαση. 
  Επισηµαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα µέλη των γνωµοδοτικών επιτροπών 
µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει να είναι υπάλληλοι µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εποµένως προσωπικό), εποµένως συµπεριλαµβανοµένων και των µετακλητών 
υπαλλήλων και των διευθυνόντων συµβούλων που σχετίζονται µε τον φορέα µε σχέση εργασίας.  
  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος µας πρέπει να ορίσει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και 
αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς ετήσιας διάρκειας  και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την 
λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και λειτουργία των 
όποιων  γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει µε τη συµµετοχή πιστοποιηµένου µέλους 
παρά µόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου. 
  Επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού της παρ. 11γ του άρθρου 221 µε την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο. 

Επειδή  µέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προχωρήσει στην 
συγκρότηση των γνωµοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.  

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχει λήξει η θητεία της Επιτροπής Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση 
προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  που συστήθηκε µε την µε αριθµό 37/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, καθώς έχει ολοκληρωθεί το έτος για το οποίο αυτή συγκροτήθηκε παρακαλείσθε όπως µε 
απόφασή Σας προβείτε στον ορισµό µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( 
γενικών ,κοινωνικών και άλλων ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 
2018 και σε κάθε περίπτωση µέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 σύµφωνα 
µε την ακόλουθη πρόταση  :  

                                       
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος  προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

        1.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 

Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που 
συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Κωνσταντάκης Άγγελος-Ανουσάκης 
Νικόλαος –∆ηµητράτος Γεράσιµος-Μινέτος ∆ιονύσιος. 
Και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γ τον Νόµο 4412/2016  
την παραπάνω εισήγηση  :    
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  Υπηρεσιών ( γενικών ,κοινωνικών και άλλων 
ειδικών) και αξιολόγηση προσφορών ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 όπως 
παρακάτω:  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάµενο Τµήµατος  προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπάλληλος Τµ. προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (∆Ε) 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

        1.ΠΑΤΣΕ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, Υπάλληλος Τµ. Προµηθειών ∆/νσης οικ. υπηρεσιών (ΤΕ) 
2.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, Προϊστ. Τµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΠΕ) 
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ, Υπάλληλος Τµήµ. Λογιστηρίου ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών (ΤΕ) 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που 
συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.  
 
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                             Τ . ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                       Ανουσάκης Νικόλαος  
                                                                                                                                       Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        
                                                                                                                                     ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                          
                                                                                                                           Παπαναστασάτος Γεράσιµος  
                                                                                                                                    Κωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                                       Παπαδάτος Νικόλαος    
                                                                                                                                            Μινέτος ∆ιονύσιος     
 
          Σοφία Γαρµπή  
        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


