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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

της 30 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  10  η  Οκτωβρίου 2017 
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  10 η  Οκτωβρίου    του έτους 2017, 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  31573/ 6-10-2017 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου 
ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι  ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                       
2. ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                      Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                         
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                           Κουρκουµέλης Ηλίας                                                     
4.Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                                        
5. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                          
6. Μινέτος ∆ιονύσιος  (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                        
7. Ανουσάκης Νικόλαος (προσήλθε στην 251/2017) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   250 / 2017                                                             Α∆Α: Ω0ΖΥΩΕ5-514   
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής και απαλλαγής υπολόγου  
Υπαλλήλου  για την πληρωµή  τελών κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης µηχανοκίνητων  
αναρροφητικών σαρώθρων. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα 
παρακάτω θέµατα  : α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  και απαλλαγής υπολόγου 
υπαλλήλου Εντάλµατος Προπληρωµής,β) Ανάκληση των 246 και 247/2017 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (περί συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση 
µελετών)  και γ) Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  «∆ήµητρα και Ερικ Βασιλάτου» 
και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή 
τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –∆ηµητράτος Γεράσιµος- Παπαναστασάτος Ευάγγελος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – και Μινέτος ∆ιονύσιος) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ 
για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη  η 
Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : 
Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου  Εντάλµατος Προπληρωµής  για την 
πληρωµή τελών κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων. 
 έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-10-2017  εισήγηση του που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής». 
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Ζητείται η έγκριση  απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής  
ΧΕΠ 1912Β/2017 του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου ∆ιονύσιου  που έχει εκδοθεί 
µε την 180/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Χ. Ε  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡΙΘ.1912B /2017) 
                                                        ΥΠΟΛΟΓΟΣ:  ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
                                                         Αριθ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής : 180/2017 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΝ : 

Α/Α ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΑΡΙΘ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ  
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
∆ΗΜΟΥ 

1. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΟΣΟΥ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

610,80 485/4-10-2017 

 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου :     Παγώνης ∆ιονύσιος. 
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 - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και ∆ηµητράτος Γεράσιµος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                    
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  180/2017 απόφαση  
Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ηµητράτος ∆ιονύσιος        για 
την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ  αρίθ.  1912 Β / 2017 Χρηµατικού  Εντάλµατος   
Προπληρωµής   ποσού    610,80  € έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο    µαζί µε το 
αριθ. 485/4-10-2017 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  το οποίο επισυνάπτεται  και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο   από  υπόλογο του ποσού του   ποσού  των  610,80  € τα 
οποία διατέθηκαν σύµφωνα µε την  180/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  από τον Κ.Α 30.6322  για 
την πληρωµή τελών κυκλοφορίας –τελών ταξινόµησης των µηχανοκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων 
του ∆ήµου  προκειµένου να εκδοθούν   αριθµοί   κυκλοφορίας των . 

                                                                   
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   251 /  2017                                                        Α∆Α: 6Ν5ΘΩΕ5-∆Γ7 
ΘΕΜΑ :  Ανάκληση των 246 και 247/27-09-2017 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (περί 
συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση µελετών)  . 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα 
παρακάτω θέµατα  : α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  και απαλλαγής υπολόγου 
υπαλλήλου Εντάλµατος Προπληρωµής,β) Ανάκληση των 246 και 247/2017 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (περί συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση 
µελετών)  και γ) Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  «∆ήµητρα και Ερικ Βασιλάτου» 
και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή 
τους στην ηµερήσια διάταξη .  
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Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –∆ηµητράτος Γεράσιµος- Παπαναστασάτος Ευάγγελος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – και Μινέτος ∆ιονύσιος) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ 
για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη  η 
Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 31783/9-10-2017  έγγραφο του 
αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:    
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αργοστόλι, 09-10-2017  
Αριθ. Πρωτ.: 31783  

Ταχ.∆/νση  
Πληροφορίες Τηλέφωνο  
FAX  
Email:  

: Λ. Βεργωτή 160  
Αργοστόλι – 281 00  
: Γεράσιµος Φιλιππάτος  
: 26710 22725//22776  
: 26710 22572  
: 
mkfilippatos@gmail.com  

ΠΡΟΣ :  
ΚΟΙΝ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
Πλατεία Βαλλιάνου  
Τ.Κ.28100, 
Αργοστόλι  
1. Γραφείο 
∆ηµάρχου  
2. Α/∆ήµαρχο 
Κεφαλλονιάς  
κ. ∆ιονύσιο 
Λυκούδη  

ΘΕΜΑ:  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ «∆ιαβίβαση Πρακτικών Επαναληπτικής ∆ηµόσιας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για τη δηµοπράτηση των µελετών  
µε τίτλο»:  
Α. «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) στη θέση 
«Βορράτο» Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς».  

Β. «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ 
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».  

ΣΧΕΤ:  1. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99  
2. Α.Π. 31575/06-10-2017/ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.  
3. Α.Π. 31577/06-10-2017/ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.  
4. Α.Π. 31578/06-10-2017/∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
5. ΆΡΘΡΟ 221 Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.  

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία µας επανέλαβε την διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης µελών της επιτροπής 
διαγωνισµού για τη δηµοπράτηση των µελετών:  

Α. «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) στη θέση «Βορράτο» Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. 
Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  

Β. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ  
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.  

Με την παρ. 49Γ του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227
Α
’/06-12-2016) τροποποιήθηκε η παρ. 9

α 
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147

Α
’/08-8-

2016), σύµφωνα µε την οποία: «Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών µελετών η Αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, µετά από δηµόσια κλήρωση, µε Απόφασή 
της, Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που αποτελείται από τρία µέλη. ∆ύο από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, µε τους αναπληρωτές 
τους……….».  

Εκ παραδροµής λοιπόν η Υπηρεσία µας συµπεριέλαβε στη δηµόσια κλήρωση και τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.).  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την ανάκληση των προηγούµενων Αποφάσεων της Ο.Ε. (246 ,247/2017) περί της συγκρότησης των 
επιτροπών διαγωνισµού των εν’ θέµατι µελετών και την επανασυγκρότησή τους, σύµφωνα µε τα σχετικά (2) και (3) µε τον ορισµό Προέδρου, τακτικών 
µελών και αναπληρωτών τους, λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα 13-15 του Ν.2690/99 περί συγκρότησης µελών συλλογικών οργάνων.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος – Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

- το άρθρο 72   του Ν. 3852/10 και  
- την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας :  

 
 
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   
1. Ανακαλεί τις 146 & 147/27-09-2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί της 
συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισµού για τη δηµοπράτηση των µελετών:  
 
Α. «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) στη 
θέση «Βορράτο» Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς»  

Β.  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ  
∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ . 
2.  Εγκρίνει την επανασυγκρότηση των παραπάνω Επιτροπών  σύµφωνα µε την  εισήγηση 
και τις επαναληπτικές δηµόσιες κληρώσεις των Μελών από την  Αρµόδια Υπηρεσία  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      252 / 2017                                        Α∆Α: 6ΝΣΓΩΕ5-ΧΘΡ 

 ΘΕΜΑ : Επανασυγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση 
“ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» 
 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα 
παρακάτω θέµατα  : α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  και απαλλαγής υπολόγου 
υπαλλήλου Εντάλµατος Προπληρωµής,β) Ανάκληση των 246 και 247/2017 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (περί συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση 
µελετών) και επανασυγκρότηση  τους  και γ) Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  
«∆ήµητρα και Ερικ Βασιλάτου» και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 
εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –∆ηµητράτος Γεράσιµος- Παπαναστασάτος Ευάγγελος –
Παπαδάτος Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – και Μινέτος ∆ιονύσιος) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ 
για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη  η 
Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης : Επανασυγκρότηση 

Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο 
«Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής 
∆ήµου  Κεφαλλονιάς» και θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 31575/6-10-2017  
Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης για την Επανασυγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  

για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:    
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 29941/26-09-2017 
απαντητικό έγγραφο του Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σύµφωνα 
µε το οποίο ορίζουν εκπρόσωπο τους  ως Τακτικό Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την  
δηµοπράτηση της µελέτης  «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. 
Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς»τον µε Α.Μ  114964 Τ.Ε.Ε Πολιτικό Μηχανικό κ. 
Συνοδινό –Βαλλιάνο Ευάγγελο  του Βαλλιάνου  µε έδρα το Ληξούρι   και ως Αναπληρωµατικό Μέλος 
τον µε Α.Μ 135059  Τ.Ε.Ε  Πολιτικό Μηχανικό  κ. Κυριαζή Ευάγγελο  του Χρήστου µε έδρα το 
Αργοστόλι. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την  επανασυγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 

δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη 
Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» όπως παρακάτω : 

Τακτικά Μέλη : τους κ.κ . Παγουλάτο Λεωνίδα -Τσιούτσιο Γεράσιµο   και  Ευάγγελο Συνοδινό –
Βαλλιάνο  Πολιτικό Μηχανικό και αναπληρωµατικά Μέλη : Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο – Κουφό 
Ευάγγελο  και Ευάγγελο  Κυριαζή  Πολιτικός Μηχανικός. 
 Για  Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  προτείνει τον κ. Τσιούτσιο  Γεράσιµο    επειδή σαν Χηµικός 
Μηχανικός έχει µεγαλύτερη συνάφεια µε το αντικείµενο της µελέτης. 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος 
–Παπαδάτος Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   31575/6-010-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
6) το µε αρίθµ. πρωτ. 19941  /25-09-2017 έγγραφο Τ.Ε.Ε 
7) την 251/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί ανάκληση των 246 & 247/2017 αποφάσεων) 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Επανασυγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη Θέση “ΒΟΡΑΤΩ” Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. 
Παλικής ∆ήµου  Κεφαλλονιάς» όπως παρακάτω:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Παγουλάτος Λεωνίδας Ηλακτρολόγος   Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ   
2. Τσιούτσιος Γεράσιµος ,Χηµικός Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 
3. Ευάγγελος Συνοδινός –Βαλλιάνος  Πολιτικός Μηχανικός  ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)   

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος,  Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ  
2.  Κουφός Ευάγγελος  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ  
3. Ευάγγελος Κυριαζής , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 
 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Τσιούτσιος Γεράσιµος µε αναπληρωτή του τον κ . Κουφό  Ευάγγελο. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    253   / 2017                                     Α∆Α: 6∆9ΓΩΕ5-ΡΘ7 

 ΘΕΜΑ : Επανασυγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα 
παρακάτω θέµατα  : α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  και απαλλαγής υπολόγου 
υπαλλήλου Εντάλµατος Προπληρωµής,β) Ανάκληση των 246 και 247/2017 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (περί συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση 
µελετών) και επανασυγκρότηση  τους  και γ) Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  
«∆ήµητρα και Ερικ Βασιλάτου» και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 
εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –∆ηµητράτος Γεράσιµος- Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – και Μινέτος ∆ιονύσιος) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 
εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη  η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα εκτός 
ηµερήσιας διάταξης : Επανασυγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση της 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 

∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» θέτει υπόψη της Επιτροπής µε αρίθ. πρωτ. 31577/6-
10-2017 Πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 31577/6-10-2017 απαντητικό 
έγγραφο του Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σύµφωνα µε το οποίο 
ορίζουν εκπρόσωπο τους  ως Τακτικό Μέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την  δηµοπράτηση της 
µελέτης  «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε 
ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»τον µε Α.Μ  100728 Τ.Ε.Ε Πολιτικό Μηχανικό κ. Παντελειό 
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Αλέξανδρο του Ιωάννη  µε έδρα το Αργοστόλι   και ως Αναπληρωµατικό Μέλος τον µε Α.Μ 94566 Τ.Ε.Ε  
Πολιτικό Μηχανικό  κ. Κεφαλά Ευάγγελο  του Χρήστου µε έδρα το Αργοστόλι. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την επανασυγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  για την 
δηµοπράτηση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»όπως παρακάτω : Τακτικά 
Μέλη : τους κ.κ . Κουφό Ευάγγελο  – Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο    και  Παντελειό Αλέξανδρο Πολιτικό 
Μηχανικό  και αναπληρωµατικά Μέλη : Στουπά ∆ηµήτριο  – Τσιούτσιο Γεράσιµο  και Κεφαλά 
Ευάγγελος Πολιτικό Μηχανικό. 
 Για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής προτείνεται  ο  κ  Κουφός Ευάγγελος µε αναπληρωτή του τον κ. 
Στουπά ∆ηµήτριο. 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την πρόταση του. 

Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος 
–Παπαδάτος Νικόλαος- Μινέτος ∆ιονύσιος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   31577/6-10-2017 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
6) το µε αρίθµ. πρωτ.  29941 /26-09-2017 έγγραφο Τ.Ε.Ε 
7) την 251/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί ανάκληση των 246 & 247/2017 αποφάσεων) 
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Επανασυγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση της εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆.Ε ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Κουφός Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ 
 2.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ   
3. Παντελειός Αλέξανδρος του Ιωάννη  Πολιτικός Μηχανικός  ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε)   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Στουπάς ∆ηµήτριος  Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε  ∆.Τ.Υ  
2.  Τσιούτσιος Γεράσιµος Χηµικός Μηχανικός Π.Ε ∆.Τ.Υ  
3. Ευάγγελος Κεφαλάς του Χρήστου , Πολιτικός Μηχανικός ( εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε) 
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Κουφός Ευάγγελος   µε  αναπληρωτή του τον κ  Στουπά ∆ηµήτριο. 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    254  / 2017                                             Α∆Α: ΩΛ7ΨΩΕ5-ΘΚΕ 

 ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  «∆ήµητρα και Ερικ  Βασιλάτου» 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει 
υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση  εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τα 
παρακάτω θέµατα  : α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  και απαλλαγής υπολόγου 
υπαλλήλου Εντάλµατος Προπληρωµής,  β) Ανάκληση των 246 και 247/2017 αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής  (περί συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµών για την δηµοπράτηση 
µελετών) και επανασυγκρότηση  τους  και γ) Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  
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«∆ήµητρα και Ερικ Βασιλάτου» και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 
εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία –∆ηµητράτος Γεράσιµος- Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος – και Μινέτος ∆ιονύσιος) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των 
εν λόγω θεµάτων και  την ένταξή τους στην ηµερήσια διάταξη  η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα εκτός 
ηµερήσιας διάταξης : Αποδοχή δωρεάς σε είδος  από το ίδρυµα  «∆ήµητρα και Ερικ  Βασιλάτου» 
θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 31615/6-10-2017 αίτηση του κ. Ερικ  Βασιλάτου η οποία  

συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο επικοινωνίας του ιδρύµατος ,  κ. Γεράσιµο Κονιδάρη κάτοικο Ερίσσου και  
 έχει αναλυτικά όπως παρακάτω:  
 
Στα πλαίσια ανακαίνισης-αναβάθµισης των εγκαταστάσεων του γηπέδου Βασιλικάδων  και προκειµένου ο 
αγωνιστικός χώρος του γηπέδου όσο και ο περιβάλλον χώρος –εγκαταστάσεις που ανήκουν σ αυτό να 
χρησιµοποιείται από τους Τοπικούς Αθλητικούς Συλλόγους και να συµβάλει στη παιδία και στην αθλητική 
αναβάθµιση της Ερίσου και κατ επέκταση όλου του νησιού. 
 
Προτίθεµαι να προσφέρω τα παρακάτω ως δωρεά σε είδος : α) τα αναγκαία υλικά και την εργασία  για την 
τοποθέτηση τεχνικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, β) την αντικατάσταση δύο(2) τερµάτων –
εστίες και τριών (3) πάγκων αναπληρωµατικών που είναι πεπαλαιωµένα και ακατάλληλα για χρήση ,γ) επισκευή 
και ανακατασκευή περίφραξης του αγωνιστικού χώρου και του υπόλοιπου οικοπέδου ,δ) εργασίες διαµόρφωσης- 
διάστρωσης και φύτευσης του περιβάλλοντος χώρου ,ε) εργασίες- εγκατάστασης φωτιστικών σωµάτων ,στ) 
αντικατάσταση δύο(2) πόρτες εισόδου –εξόδου στον αγωνιστικό χώρο και στο υπόλοιπο οικόπεδο. 
Παρακαλώ για την από µέρους σας αποδοχή της δωρεάς όλων των παραπάνω υλικών και εργασιών και είµαι 
πάντα στην διάθεσή σας για να προσφέρω στον τόπο που γεννήθηκα και αγάπησα.  
 
                                                                                                                           Ο Αιτών : Ερικ  Βασιλάτος. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 114/2017 απόφαση της ΚΕ.∆Η.ΚΕ 

µε θέµα «Γνωµοδότηση επί της δωρεάς του Ιδρύµατος «∆ήµητρα και Ερικ  Βασιλάτου» σύµφωνα 
µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την αποδοχή της δωρεάς σύµφωνα µε την αρίθ. πρωτ. 
31615/6-10-2017 αίτηση που κατατέθηκε στον ∆ήµο διότι θα συντελέσει στην  αναβάθµιση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ερίσου και επίσης θα συµβάλει  στην επίτευξη του έργου 
των αθλητικών σωµατείων. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την αποδοχής της δωρεάς των υλικών και εργασιών όπως αναγράφονται  στην 
αίτηση του δωρητή και τον ορισµό των υπαλλήλων της τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ευάγγελο 
Αλεξανδρόπουλο και Μπενετάτου Ελένη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης 
των εργασιών και την σύνταξη  σχετικού Πρακτικού . 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος δηλώνει ότι συµφωνεί µε την αποδοχή της δωρεάς  εάν όµως οι εργασίες 
ήδη έχουν γίνει τότε ένα ζήτηµα . 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι συµφωνεί µε την αποδοχή της δωρεάς  αλλά όταν τελειώσουν η 
παραλαβή να γίνει εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές της  κείµενης νοµοθεσίας. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι περισσότερες  εργασίες και  προµήθειες ήδη έχουν 
γίνει , δηλώνει ότι συµφωνεί µε την αποδοχή της δωρεάς  µε την προϋπόθεση να υπάρχει από τον 
∆ήµο Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών για να εξασφαλιστεί ότι θα εκτελεστούν σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των γηπέδων.  

                     Την εισήγηση ως έχει µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος  
                   Ευάγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 

Και αφού έλαβε υπόψη:  

γ την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

την µε αρίθ. πρωτ. 31615/6-10-2017 αίτηση του κ. Ερικ  Βασιλάτου  

την µε αρίθ. 114/2017 απόφαση της ΚΕ.∆Η.ΚΕ (Α∆Α: 7ΙΤΕΟΚ6Κ-09Τ) 
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την εισήγηση της Προέδρου : 

                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Αποδέχεται τη δωρεά   του ιδρύµατος   «∆ήµητρα και Ερικ  Βασιλάτου»  προµήθειας υλικών και 
εκτέλεσης εργασιών. Η δωρεά γίνεται  µε σκοπό την  ανακαίνιση-αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του 
γηπέδου Βασιλικάδων  και προκειµένου ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου όσο και ο περιβάλλον 
χώρος –εγκαταστάσεις που ανήκουν σ αυτό να χρησιµοποιείται από τους Τοπικούς Αθλητικούς 
Συλλόγους και να συµβάλει στη παιδία και στην αθλητική αναβάθµιση της Ερίσου και κατ επέκταση 
όλου του νησιού και  αναλυτικά : α) τα αναγκαία υλικά και την εργασία  για την τοποθέτηση τεχνικού 
χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, β) την αντικατάσταση δύο(2) τερµάτων –εστίες και 
τριών (3) πάγκων αναπληρωµατικών που είναι πεπαλαιωµένα και ακατάλληλα για χρήση ,γ) επισκευή 
και ανακατασκευή περίφραξης του αγωνιστικού χώρου και του υπόλοιπου οικοπέδου ,δ) εργασίες 
διαµόρφωσης- διάστρωσης και φύτευσης του περιβάλλοντος χώρου ,ε) εργασίες- εγκατάστασης 
φωτιστικών σωµάτων ,στ) αντικατάσταση δύο(2) πόρτες εισόδου –εξόδου στον αγωνιστικό χώρο και 
στο υπόλοιπο οικόπεδο. 
2) Ορίζει τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Π.Ε  
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό   και Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε Πολιτικό  Μηχανικό   για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών του συνόλου της δωρεάς και την σύνταξη σχετικού 
Πρακτικού Παραλαβής . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  255  / 2017                                       Α∆Α: Ω60ΛΩΕ5-ΖΧ2 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας  αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017.   

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

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

202 04/10/2017 4.560,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 

203 04/10/2017 2.046,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 

204 06/10/2017 2.996,03 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 

206 06/10/2017 588,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

207 06/10/2017 394,00 

Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ . Γεράσιµος ∆ηµητράτος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει  ότι η ∆ηµοτική Αρχή εσκεµµένα δεν προγραµµατίζει τις 
προβλέψιµες δαπάνες της και στην συνέχεια τις υλοποιεί    µε απευθείας αναθέσεις ,  δηλώνει ότι 
καταψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή   –Παπαναστασάτος Γεράσιµος –Παπαδάτος 
Νικόλαος – Ανουσάκης Νικόλαος –Μινέτος ∆ιονύσιος. 

Και λαµβάνοντας υπόψη: 
το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 4270/14),  

την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010   
την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις 

των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

  τις παραπάνω δαπάνες  

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

   Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

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

 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    των   παραπάνω αιτηµάτων για την πραγµατοποίηση των δαπανών , σε 
βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   256 /  2017                                                     Α∆Α: ΩΣΝ9ΩΕ5-ΑΦ1 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. Έτους   2017.  
 
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  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα 
παρακάτω :  
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και 
έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν 
διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον 
οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι 
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, 
αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες 
αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 
Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 
80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  
οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που 
ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 
250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-
5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .  Προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) 
των  πιστώσεων , των  παρακάτω  δαπανών  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Σειρά 
έκθεση

ς 

Αριθ. 
έκθεση

ς 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠ 

ΥΠΟΛΟΙΠ

Ο 

 691 
28/09/201
7 3.999,00 Προµήθεια φυτοχώµατος 

35.6692.0
2 1,00 

 692 
28/09/201
7 435,00 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων 

10.6261.0
6 2.311,00 

 693 
29/09/201
7 

150.000,0
0 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας. 10.6211 0,00 

 694 
29/09/201
7 

220.000,0
0 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας. 20.6211 0,00 
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 695 
29/09/201
7 

350.000,0
0 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας. 70.6211 0,00 

 696 
29/09/201
7 

165.000,0
0 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και ταµεία-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου. 

00.8231.3
8 0,00 

 697 
02/10/201
7 3.000,00 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές 

00.6224.0
1 0,00 

 698 
02/10/201
7 6.000,00 

Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λ.π. 
έξοδα ακινήτων  

00.6312.0
3 0,00 

 699 
02/10/201
7 1.125,92 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 176/2017 & 
32/2017 & 90/2017 ΑΠΟΦ.∆Σκαι 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ 
"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ" 00.6463 2.405,01 

 700 
02/10/201
7 3.475,10 

Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων 
αναγκών Πολιτικής Προστασίας 
:∆ασικές πυρκαγιές 21&23/9/2017 
(απόφαση οικ.επιτρ. 235/2017 και 
∆ασικές πυρκαγιές 10&11/9/2017 
(απόφαση οικ. επιτρ. 237/2017) 

70.6262.1
2 1.434,70 

 702 
02/10/201
7 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ.ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

35.6262.1
8 1.549,44 

 703 
03/10/201
7 192,00 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΦΡΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ -(βάσει των αριθ. 
244/2014 &244/2016 & 137/2017 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ. ] 00.6111 6.865,15 

 704 
03/10/201
7 10.000,00 

Συµµετοχή στην αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία "∆ίκτυο 
Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων-Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης 
και των ∆ήµων Κεφαλλονιάς και 
Ιθάκης" 

70.7518.0
2 0,00 

 705 
03/10/201
7 357,12 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΦΚΑ 
ΕΝΩΠΙΟΝ 3ΜΕΛΟΥΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.78/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6111 6.508,03 

 706 
03/10/201
7 410,00 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(Ι.ΜΑΡΚΕΤΟΥ) ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ τις 16-17/10/2017 00.6423 1.115,00 

 707 
03/10/201
7 410,00 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Ν.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ τις 16-17/10/2017 70.6422 2.150,00 

 708 
04/10/201
7 410,00 

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 10.6422 81,82 
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ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ τις 16-17/10/2017 

 709 
04/10/201
7 300,00 

ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00.6073 1.827,00 

 710 
04/10/201
7 2.000,00 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821 6.590,00 

 711 
04/10/201
7 44.207,35 

Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων του έργου 
"Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)"(αριθ. 
37289/05-09-2017 έγγραφο 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
ενέργειας) 

63.8261.0
1 100.000,00 

 712 
04/10/201
7 961,24 

Απόδοση στα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα 
Ληξουρίου (έσοδα από ερανικό 
τραπεζικό λογαριασµό) - αριθ. 3/2017 
Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

00.6739.0
2 0,00 

 713 
05/10/201
7 200,00 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
τρίτων[ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Γ.Γ. ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 09/10/2017 
ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017, ΒΑΣΕΙ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 528/03-10-2017 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ] 00.6423 915,00 

 714 
09/10/201
7 1.057,10 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥ
ΞΗΣ) ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 10. 6462 2.045,39 

 715 
09/10/201
7 400,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και 
ηµερήσια αποζηµίωση µετακινούµενων 
υπαλλήλων[ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΕΠ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ] 10. 6422 551,82 

 716 
09/10/201
7 458,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥ
ΞΗΣ) ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 10.6462 1.586,59 

ΜΙΣΘ 98 
29/09/201
7 7.200,00 

Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 
(άρθρο 92 ν.3852/10, άρθρα 230,242 
και 248 Κ∆Κ) 00.6121 0,00 

ΜΙΣΘ 99 
29/09/201
7 15.000,00 

Έξοδα παράστασης µελών ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

00.6125.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 100 
29/09/201
7 1.500,00 

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 
παράστασης ∆ηµάρχου (Χορηγία 
∆ηµάρχου 6,67% ) 

00.6126.0
2 0,00 

ΜΙΣΘ 101 
29/09/201
7 17.402,08 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

10.6011.0
0 1.402,08 

ΜΙΣΘ 102 
29/09/201
7 4.500,00 

Τακτικές αποδοχές διοικητικού 
προσωπικού (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου 
χρόνου )  

10.6021.0
0 0,00 
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ΜΙΣΘ 103 
29/09/201
7 1.500,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

10.6051.0
5 0,00 

ΜΙΣΘ 104 
29/09/201
7 12.500,00 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  

10.6052.0
1 10.500,00 

ΜΙΣΘ 105 
29/09/201
7 5.000,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

15.6011.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 106 
29/09/201
7 800,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) αορίστου χρόνου 

15.6021.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 107 
29/09/201
7 200,00 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 

15.6021.0
2 0,00 

ΜΙΣΘ 108 
29/09/201
7 1.500,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

15.6051.0
4 0,00 

ΜΙΣΘ 109 
29/09/201
7 600,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 

15.6051.1
4 0,00 

ΜΙΣΘ 110 
29/09/201
7 1.350,96 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20.6051.0
3 350,96 

ΜΙΣΘ 111 
29/09/201
7 1.500,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20.6051.0
5 0,00 

ΜΙΣΘ 112 
29/09/201
7 21.000,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

30.6021.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 113 
29/09/201
7 4.294,24 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

30.6051.0
3 294,24 

ΜΙΣΘ 114 
29/09/201
7 50,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

30.6051.0
5 0,00 

ΜΙΣΘ 115 
29/09/201
7 7.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 

30.6051.1
4 0,00 

ΜΙΣΘ 116 
29/09/201
7 19.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  

30.6052.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 117 
29/09/201
7 19.000,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

35.6011.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 118 
29/09/201
7 2.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

35.6051.0
3 0,00 

ΜΙΣΘ 119 
29/09/201
7 3.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 

35.6051.0
4 0,00 

ΜΙΣΘ 120 
29/09/201
7 3.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

40.6051.0
2 0,00 
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ΜΙΣΘ 121 
29/09/201
7 800,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

40.6051.0
4 0,00 

ΜΙΣΘ 122 
02/10/201
7 7.000,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 

40.6051.1
4 0,00 

ΜΙΣΘ 123 
02/10/201
7 5.000,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

45.6021.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 124 
02/10/201
7 1.800,00 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  

45.6052.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 125 
04/10/201
7 2.162,64 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

10.6051.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 126 
04/10/201
7 1.433,28 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

15.6051.0
1 0,00 

ΜΙΣΘ 127 
04/10/201
7 387,44 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΥΠΕΡ 
ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

15.6051.0
9 0,00 

ΜΙΣΘ 128 
04/10/201
7 11.232,32 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

20.6011.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 129 
04/10/201
7 1.200,00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

20.6021.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 130 
04/10/201
7 338,56 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20.6051.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 131 
04/10/201
7 1.404,00 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20.6051.0
2 0,00 

ΜΙΣΘ 132 
04/10/201
7 11.145,92 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

30.6011.0
0 0,00 

ΜΙΣΘ 133 
04/10/201
7 1.393,28 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ   

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος καταψηφίζει την εισήγηση 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος ψηφίζει τις  702-706-707-708-709  και 712/2017  προτάσεις  
ανάληψης υποχρεώσεων .  
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
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-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      
σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257   / 2017                                                        Α∆Α: ΩΧΜΙΩΕ5-ΗΑ1          

 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  
Ενότητας Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2017  σύµφωνα µε την  33/2017  απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής  και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου Υπαλλήλου στην 

∆.Ε Αργοστολίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης     θέτει 
υπόψη της Επιτροπής τo  5ο και το 6ο  θέµατα   ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου 
πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2017 (σύµφωνα µε 
την 33/2017   απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου 
Υπαλλήλου στην ∆.Ε Αργοστολίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» αναφέρει τα παρακάτω:  
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την 
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά 
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις». 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  ο οποίος και σύµφωνα µε την υπ αρίθ.  3884424945/21-07-2016 
εισήγησή του στην οποία αναφέρει τα εξής :  
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ΘΕΜΑ: ≪  Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας 
Αργοστολίου   οικονοµικού έτους 2017 (σύµφωνα µε την 33/2017   απόφαση  Οικονοµικής 
Επιτροπής) και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Αργοστολίου  
∆ήµου Κεφαλλονιάς (γραφείο κίνησης) κ.  Μανωλάτο ∆ιονύσιο. 
 
Ζητούµε :  α)την απαλλαγή της υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής, κ. ∆ιονυσίου ∆ηµητράτου , όπως 
αυτή ορίστηκε µε την αριθ. 33/2017  απόφαση της Οικονοµικής  Ε̟πιτρο ̟πής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
και αναλυτικά ως εξής: 
Ορίστηκε ο κ. ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος   – υπάλληλος της ∆ .Ε. Αργοστολίου  ως διαχειριστής  του 
ποσού των 800,00 €. Κατέθεσε στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 800,00 €, όπως αποδεικνύεται µε τα 
αριθµ.  127/29-03-2017 - 323/7-07-2017 & 489/9-10-2017 γραµµάτια είσπραξης του Ταµείου του 
∆ήµου, 
β)την έγκριση Πάγιας Προκαταβολής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
στη ∆. Ε. Αργοστολίου (γραφείο κίνησης)  , κ. Μανωλάτο ∆ιονύσιο   (λόγω φόρτου εργασίας του  
παραπάνω αναφεροµένης συναδέλφου)  για την πληρωµή   διαφόρων µικροδα̟πανών, όπως 
παρακάτω: 
 
ΠΟΣΟ  /    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ    /                   Κ.Α. 
800,00 /   Πάγια Προκ/λή Υπαλλήλου  ∆.Ε Αργοστολίου / ∆ιονύσιος Μανωλάτος /                        8251   
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση γιατί οι προµήθειες που γίνονται από την πάγια 
προκαταβολή θα µπορούσαν να γίνονται µε πρόχειρους διαγωνισµούς και όχι µε απευθείας 
αναθέσεις. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος-
∆ηµητράτος Γεράσιµος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
και αφού είδε τις διατάξεις: 

• Την   33/2017 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκαν πάγιες  
προκαταβολές  και ορίστηκαν  οι   διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  
τα αριθµ.  127/29-03-2017 - 323/7-07-2017 & 489/9-10-2017 γραµµάτια είσπραξης του Ταµείου του 
∆ήµου, 

• την  156 /2017 πρόταση ανάληψης 
 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της Παγίας   Προκαταβολής   του οικ. έτους 2017  σύµφωνα µε 
την 33/2017  απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστήθηκε    και ορίστηκε 
διαχειριστής   ο υπόλογος υπάλληλος του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος   για την ∆ηµοτική Ενότητα 
Αργοστολίου . 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή της Πάγιας Προκαταβολής του    υπολόγου  –διαχειριστή  υπαλλήλου  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου ∆ιονύσιου   του ποσού των 800,00 € το οποίο επεστράφη µε τα 
αρίθ. 127/29-03-2017 - 323/7-07-2017 & 489/9-10-2017 γραµµάτια είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου 
λόγω  φόρτου εργασίας. 
 
 
3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος    Πάγιας Προκαταβολής στον Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη ∆. Ε. Αργοστολίου , σαν  διαχειριστή – υπόλογο τον  υπάλληλο κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο   για την 
πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδα̟πανών συνολικού ποσού 800,00 € από τον Κ.Α 
00. 8251 και τίτλο Πάγια Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε Αργοστολίου µε την υποχρέωση κατά την λήξη 
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του οικονοµικού έτους να καταθέσει το παραπάνω ποσό στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο 
είσπραξης να διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   258  / 2017                                                                 Α∆Α: 7Γ6ΦΩΕ5-Μ3Β 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής 
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υδροφόρου µηχανήµατος έργου κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 8ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση 3ου  Πρακτικού 

Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 
31772/9-10-2017 Πρακτικό για την εν λόγω προµήθεια το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

 
 

 

                           Αργοστόλι:  09/10/2017    
                           Αριθ.Πρωτ.:  31772 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
2. ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών 
 ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ : ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
 Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 Τηλέφωνο :26713 – 60153/60155 
 FAX: 26710 - 22572 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 
             
 

 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών Προµηθειών για το έτος 2017(Ν 
4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016(36/2017)  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 09/10/2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 µ.µ. , στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 31723/09-10-2017 γραπτής 
πρόσκλησης του Προέδρου της, η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2017(36/2017) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις  
οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον Συνοπτικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 444/25702/23-
08-2017 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς,  

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Παγώνης ∆ιονύσιος  

2. Τακτικό Μέλος Παγουλάτος Κωνσταντίνος 
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3. Αναπληρωµατικό Μέλος 
Βαλλιάνου Ελένη 
 

 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
 
 
α)την αριθ. 61/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, 
β)την αριθ. 227/2017 Απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία ενεκρίθη η ως 

άνω αναφεροµένη Μελέτη, 
γ)την αριθ. 192/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την 

οποία καταρτίσθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» και διατέθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις και 
αναλυτικά ως εξής:1ον)πίστωση ποσού 55.000,00€ από τον Κ.Α.Ε. 70.7132.01 & 2ον) πίστωση ποσού 
15.000,00 από τον Κ.Α.Ε. 30.7132.04 του προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2017. 

δ)την υπ. Αριθ. 444/25702/23-08-2017 ∆ιακήρυξη [Α∆ΑΜ:17PROC001846765] του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»,  και το 
νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, 

ε)την µε αριθµ. πρωτ.:25706/23-08-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης [Α∆Α:ΩΙ2ΠΩΕ5-ΡΓ∆] του  
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», 

στ) Το  αριθµ. 17REQ001808074/2017-08-10 πρωτογενές αίτηµα και το αριθµ. 
17REQ001846285/2017-08-23 εγκεκριµένο αίτηµα στο ΚΗΜ∆Σ 

ζ)τις αριθ. 223/2017 & 242/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε τις οποία ενεκρίθησαν τα υπ. αριθµ. 27351/06-09-2017  &  αριθ. 29377/21-
09-2017, αντιστοίχως Πρακτικά της Επιτροπής, 

παρατηρεί τα κάτωθι: 
1ον)Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην υπ. Αριθ. 444/25702/23-08-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»,   

2ον)Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του Φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν η 9η 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 µ.µ. σύµφωνα και µε την έγγραφη ενηµέρωση(αριθ.πρωτ.:30691/29-
09-2017) προς τον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είχε λάβει αριθ.πρωτ. 27350/06-09-2017  

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
διαγωνισµού της αριθ. 444/25702/23-08-2017 ∆ιακήρυξης , διαπίστωσε αφενός ότι ο υποφάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 27350/06-09-2017,ήταν σφραγισµένος 
και αφετέρου ότι η πρόσβαση στο περιεχόµενο της δεν ήταν εφικτή. 

Αµέσως µετά η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του υποφακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, της προσφοράς µε αριθ. πρωτ.:27350/06-09-2017,µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο της.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» αποσφραγίσθηκε σύµφωνα 
µε : 

α)την υπ. αριθµ. 444/25702/23-08-2017 διακήρυξη του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την 
προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», 

β) τις αριθ. 223/2017 & 242/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε τις οποία ενεκρίθησαν τα υπ. αριθµ. 27351/06-09-2017  &  αριθ. 29377/21-
09-2017, αντιστοίχως Πρακτικά της Επιτροπής, 

γ)την υπ. αριθµ. 30691/29-09-2017 γραπτή ενηµέρωση , µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , 
προς τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό του οποίου η προσφορά είχε λάβει αριθ. πρωτ.: 27350/06-
09-2017, 

Μετά την αποσφράγιση της  ως άνω αναφεροµένης οικονοµικής προσφοράς, έγιναν γνωστά 
τα κάτωθι: 

1ον)τα δικαιολογητικά κατακύρωσης(αριθ.πρωτ. εισερχ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς:31722/09-10-
2017 της εταιρείας µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» αφορούσαν την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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α) ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης(Πιστοποιητικό Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς & Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Νοµίµου εκπροσώπου & 
Αποδεικτικό φορολογικής Ενηµερότητας & Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας & Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό Σύστασης Ι.Κ.Ε. & Bεβαίωση ∆.Ο.Υ. περί Μεταβολής Εργασιών µη φυσικού Προσώπου 
& Συµβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ) της  προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 27350/06-09-2017 της εταιρείας 
µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ήταν σύµφωνα  µε το άρθρο 18 της αριθ. 
444/25702/23-08-2017 διακήρυξης του του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» 

β)το γεγονός ότι η µη ανάδειξη µειοδότη  για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», θα έθετε εν κινδύνω την Λειτουργία του ∆ήµου Κεφαλονιάς τόσο κατά την 
αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών(λ.χ. πληµµυρών, πυρκαϊών, κ.λ.π.) όσο και στην καθηµερινή 
παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες του, 

γ)το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό για την την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», επιτεύχθηκε ποσοστό  έκπτωσης που συµβάλλει τα µέγιστα στην 
οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου µέσω της βέλτιστης έκπτωσης που επιτεύχθηκε, 

δ) το γεγονός ότι στο ∆ιαγωνισµό, που διενεργήθηκε για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία  «Margaritis 
Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ήταν η µοναδική, 

ε) Την αποδοχή  ως παραδεκτού του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
προσφοράς µε αριθ. πρωτ.: 27350/06-09-2017Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 1) Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»,  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα(4) αντίγραφα 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
Παγώνης ∆ιονύσιος  α)Βαλλιάνου Ελένη 

  
 
β)Παγουλάτος Κωνσταντίνος 

 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να εγκρίνουν στο σύνολό του το 3ο  Πρακτικό της Επιτροπής   
για την προµήθεια υδροφόρου οχήµατος και την  ανακήρυξη οριστικού  αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis 
Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», µε έκπτωση επί του προϋπολογισµού της Μελέτης 0,2685%, ήτοι: 
συνολική προσφορά 56.300,00€(χωρίς ΦΠΑ) και µε ΦΠΑ (13.512,00€), 69.812,00€ (µε ΦΠΑ). 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος-∆ηµητράτος Γεράσιµος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την    227 /2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης- καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 192/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης  . 
4)  το µε αριθµ. πρωτ.27351/6-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
5) το µε αριθ. πρωτ. 29377/21-09-2017   2Ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
6) το µε αριθ. πρωτ. 31772/9-10-2017   3Ο  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
 
Και την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει στο σύνολό του  το µε αριθµ. πρωτ. 31772/9-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του   
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει κριτηρίων για την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, για την προµήθεια  µίας 
υδροφόρας, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες κυρίως της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων 
Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισµού  εβδοµήντα χιλιάδων ( 70.000,00 ) ευρώ € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  24%), 
2. Ανακηρύττει  οριστικό   ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ», την εταιρεία µε την επωνυµία «Margaritis Trucks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», µε έκπτωση επί του 
προϋπολογισµού της Μελέτης 0,2685%, ήτοι: συνολική προσφορά 56.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και µε 
ΦΠΑ (13.512,00 €) το  συνολικό ποσό  των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων δώδεκα   (69.812,00 €)  
(µε ΦΠΑ). 
3. Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Κεφαλληνίας , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή της σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 
του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  259 / 2017                                                              Α∆Α: 7ΝΞ0ΩΕ5-ΛΒ∆ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆ήµου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΘΕΣΗ: 
ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ για την υπογραφή Συµπληρωµατικής Σύµβασης 
(Σωλήνωση και δοκιµαστική άντληση) σύµφωνα µε την 101/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της    συνεδρίασης   εισηγούµενη      το  
7  ο    θέµα      ηµερήσιας διάταξης  : Έγκριση  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  αναδόχου του έργου 
«Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη  Θέση Κουρνή /Φλαµπέλου-Φάκίστρα » για την υπογραφή 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Σωλήνωση και δοκιµαστική άντληση) σύµφωνα µε την 101/2017 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
Για την εκτέλεση  της 101/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκε ο 1ο1 ΑΠΕ-1ης ΣΣΕ και η 
παράταση των εργασιών του  έργου «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη  Θέση Κουρνή /Φλαµπέλου-
Φάκίστρα » , απεστάλη στον ανάδοχο η  µε αρίθ. πρωτ. 18023/2017  πρόσκληση για την προσκόµιση των 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών που είχε προσκοµίσει µε την υπογραφή της αρίθ. πρωτ. 24356/5-06-2013 
σχετικής Σύµβασης (Α∆Α: ΒΕΖΛΩΕ5-8Ψ2)  προκειµένου να καλεστεί στην συνέχεια για την υπογραφή της 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης.   
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την µε αρίθ. πρωτ. 31268/5-10-2017 εισήγηση του  Προϊσταµένου 
του Τµήµατος Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών – Κτηριακών Η/Μ ¨Εργων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Παγουλάτου Λεωνίδα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής  : 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 Η Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής   , την  αποδοχή  των εν λόγω  προσκοµισθέντων  
επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών   του  αναδόχου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΠΟΛΙΤΗ, ΓΕΩΛΟΓΟ  MSc Ε.∆.Ε ,  τα 
οποία σύµφωνα µε την βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της 
∆ιακήρυξης  του  έργου «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη  Θέση Κουρνή /Φλαµπέλου-Φάκίστρα »  
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προκειµένου να  υλοποιηθεί η 101/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την παράταση των εργασιών  
µε την  υπογραφή  Συµπληρωµατικής Σύµβασης.   
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος καταψηφίζει την εισήγηση γιατί δεν είχε  συµπεριληφθεί στην αρχική µελέτη  του έργου 
και η δοκιµαστική γεώτρηση. 
Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε την επισήµανση ότι έπρεπε στην αρχική µελέτη 
να συµπεριλαµβάνεται και η άντληση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος Νικόλαος –
Γκισγκίνης Νικόλαος  και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).  
2) Την 101/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
3) την   268/2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
4) Την µε υπ’.άριθµ. 64/28-3-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού και ανακηρύχθηκε µειοδότης Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc Ε.∆.Ε., µε 
ποσοστό µέσης έκπτωσης 6,00%. 
5)τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά του αναδόχου  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ» 
6) την 491/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
7) την 142/16-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   
  Και την  εισήγηση  της  Πρόεδρου  :   
 
                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.  Αποδέχεται τα προσκοµισθέντα από τον  ανάδοχο  του έργου «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης στη  Θέση 
Κουρνή /Φλαµπέλου-Φάκίστρα »  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΠΟΛΙΤΗ, ΓΕΩΛΟΓΟ  MSc Ε.∆.Ε επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά   τα οποία σύµφωνα µε την βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  , προκειµένου να  υλοποιηθεί η 101/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την παράταση των εργασιών  µε την  υπογραφή της 1ης  Συµπληρωµατικής Εργολαβικής Σύµβασης «ΑΝΟΡΥΞΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  -ΘΕΣΗ: ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ  
(Σωλήνωση και δοκιµαστική άντληση) συνολικού ποσού 21.600,80 € µε Φ.Π.Α. 

2.Προσκαλείτε  ο ανάδοχος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ  MSc Ε.∆.Ε για την υπογραφή της 
συµπληρωµατικής εργολαβικής σύµβασης σύµφωνα µε  τον  Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις εγγυητική  
επιστολή  καλής εκτέλεσης των εργασιών συνολικού ποσού 871,00 € (οχτακόσια εβδοµήντα ένα ΕΥΡΩ). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  260 / 2017                                                              Α∆Α:      7Γ29ΩΕ5-ΗΥΡ             
 

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 329/2016 απόφασης  της Οικ. Επιτροπής ( περί  απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων  της ∆.Ε  Ελειού -Πρόννων» 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Προεδρικoύ   ∆/τος  171/1987). 
 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , 
εισηγούµενη  το 9 ο  ηµερήσιας διάταξης  : Ανάκληση της 329/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής( περί  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων  
της ∆.Ε  Ελειού -Πρόννων» σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Προεδρικoύ   ∆/τος  171/1987) έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω:   

 
Με την 329/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου«Περίφραξη 
Πλατείας Ατσουπάδων ∆.Ε Ελειού –Πρόνων», στον εργολάβο µικρών έργων  µε την επωνυµία  
«Κουσουµβρής Άγγελος»   που εδρεύει στην  Πάστρα    Κεφαλλονιάς µε    ΑΦΜ : 052603122 ∆ΟΥ: 
Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την  αρίθµ. πρωτ. 42378/14-12-2016   προσφορά του  ανήλθε 
στο ποσό των  3.906,00 Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
Τις 25-04-2017 ο ανάδοχος κ. Κουσουµβρής Άγγελος κατέθεσε την µε αρίθµ. πρωτ. 11598/2017 
Υπεύθυνη ∆ήλωση που  δηλώνει ότι αδυνατεί να εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε για 
προσωπικούς λόγους . 
Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος –∆ηµητράτος Γεράσιµος   και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
 

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
την 329/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
την µε αρίθµ. πρωτ. 11598/25-04-2017 Υπεύθυνη ∆ήλωση του κ. Κουσουµβρή Άγγελου 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ανακαλεί την 329/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (περί  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
του έργου «Περίφραξη Πλατείας Ατσουπάδων  της ∆.Ε  Ελειού -Πρόννων» σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του Προεδρικoύ   ∆/τος  171/1987) επειδή ο ανάδοχος του έργου κ. Κουσουµβρής 

Άγγελος αδυνατεί για προσωπικούς λόγους να το εκτελέσει. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      261 / 2017                                                                  Α∆Α: 7ΑΒΚΩΕ5-Κ1Σ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων  µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες 
στέγασης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς.»αναφέρει  τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας υπόψη :  α) το µε αριθ. πρωτ. οικ. 220/13-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
τµήµα Επιχορηγήσεων Τ.Α µε θέµα την µεταστέγασης της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της πρώην Ν.Α 
Κεφαλληνίας στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 

β) µε την 290/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση αναγκαιότητας µίσθωσης χώρου 
στέγασης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς) ,  

Καλούµαστε  να καθορίσουµε  τους όρους του εν λόγω διαγωνισµού , σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ.1 
Π∆ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι αναλυτικά σύµφωνα µε το από  6-10-2017 
σχέδιο των όρων διακήρυξης της  Nοµικής Υπηρεσίας  έχουν ως εξής:   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  µίσθωσης  ακινήτου 
 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010, 
- Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
- Την µε αριθ. 290/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου (γραφείο πρωτοκόλλου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του 
Π.∆. 270/81. Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
-Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Αργοστολίου. 
-Να είναι ισόγειο και να έχει επιφάνεια από 130 τ.µ. έως 160 τ.µ. 
-Να πληροί τους όρους υγιεινής. 
-Να διαθέτει 2 W.C. εκ των οποίων το ένα για Α.Μ.Ε.Α. 
- Να διαθέτει τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και δοµηµένη καλωδίωση για 8 θέσεις 
εργασίας. 
-Να είναι  εύκολα προσβάσιµο από τους πολίτες και τα ΑΜΕΑ. 
-Να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας και να πληροί όλες στις προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδοµικής 
νοµοθεσίας. 
 

Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
 

Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει δώδεκα (12) έτη και η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την  ηµεροµηνία παράδοσης 
του µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη 
σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα 
µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης 
του εκµισθωτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε 
άλλη δηµοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης 
υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη 
λύση της σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι 01-01-2019. Από την 1-1-2019 
θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή του 
προηγουµένου δωδεκαµήνου, όπως αυτή (η µεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η 
ανωτέρω αναπροσαρµογή δεν θα ισχύει στην περίπτωση που αποφασισθεί  νοµοθετικά υποχρεωτική µείωση ή 
περαιτέρω πάγωµα των µισθωµάτων που καταβάλει το δηµόσιο και για το χρονικό διάστηµα µετά την 1-1-2019. 
Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα 
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε 
Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την 
καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή 
µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο 
έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
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• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε 
ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη 
προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από 
σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή 
φακέλων προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της 
διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου και ενεργείται 
αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Επίσης εντός της ίδιας προθεσµίας υποχρεούται να παραδώσει το 
µίσθιο στο ∆ήµο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – 
παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής 
των µισθωµάτων. 
 

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

 
Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται 
ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε 
έξοδά του εφόσον το επιθυµεί. 
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή 
φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η 
ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (5) πέντε µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των 
µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, 
παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα 
επόµενα µισθώµατα. 
 

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

∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή 
του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως του ακινήτου µε το πιστοποιητικό µεταγραφής αυτών και αντίγραφο 
κτηµατολογικού φύλλου του οικείου κτηµατολογικού γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει 
την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από 
τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή 
προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι 
εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης 
του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του 
∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα. Στην περίπτωση που η 
προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής 
µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη 
συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του 
Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπιο έλεγχο και εντός 
δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή των προσφορών αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την 
καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Εκτιµητική 
Επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που 
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται 
ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της Επιτροπής που 
µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των 
υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία 
παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται. 
 • Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, 
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που της απεστάλησαν οι προσφορές. Με την έκθεση θα 
αποφαίνεται περί της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της 
διακήρυξης και περί της καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα 
απορρέει από πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου 
πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις 
προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο ∆ήµαρχο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους 
ενδιαφερόµενους και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση 
της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της Εκτιµητικής Επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή 
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κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και 
πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) 
για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται και εγγράφονται στα 
πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη 
χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς 
να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει το µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα 
αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης  
και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                  
                                                                                                                              Αργοστόλι   06/10/2017 
                                                                                                  Ο ∆ήµαρχος  

                                                                                                                           Αλέξανδρος Παρίσης 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος διευκρινίζει  ότι η περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία  ηµερήσια 
τοπική  εφηµερίδα. 
Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος –∆ηµητράτος Γεράσιµος   και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                         
   Tα   άρθρα     72  & 94  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2612/1998 
- Τον Ν 3463/2006  
- Το Π.∆ 270/1981 
- Την µε αριθ. 290/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταρτίζει στο σύνολό τους ,  τους παραπάνω  όρους   διενέργειας φανερού, δηµόσιου, 
µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση  του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Πρόνοιας ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 

       2. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
                Α΄ Στάδιο :   Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση 
προσφεροµένων ακινήτων. 

Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία 
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θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και τα ζητούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. 

  Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες 
από την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα  . Στην 
περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, 
παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών 
υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 
 Στη συνέχεια η αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία (πρωτόκολλο)  αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική 
επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία 
µετά από επιτόπιο έλεγχο και εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή των προσφορών αξιολογεί 
τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
  Τα  έξοδα δηµοσίευσης  θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα αναδειχθεί µε την 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
               Β΄ Στάδιο :    ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, 
µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν 
αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο 
µίσθωµα) για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα 
υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται 
και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο 
σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται 
σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης 
επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει το µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως στον επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Κεφαλλονιάς. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης.  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      262/ 2017                                                            Α∆Α: 6ΛΘΧΩΕ5-ΕΑΙ   
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου 
για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ. 
 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού 
διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
παράρτηµα ΡΟΜΑ.» αναφέρει  τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας υπόψη  την  288/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση αναγκαιότητας 
µίσθωσης χώρου στέγασης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ) ,  

Καλούµαστε  να καθορίσουµε  τους όρους του εν λόγω διαγωνισµού , σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ.1 
Π∆ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010 οι οποίοι αναλυτικά σύµφωνα µε το από  6-10-2017 
σχέδιο των όρων διακήρυξης της  Nοµικής Υπηρεσίας  έχουν ως εξής:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
                                                                                ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φανερού δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού  µίσθωσης  ακινήτου 
 
O ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010, 
- Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
- Την µε αριθ. 288/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την µε αριθ. ……../2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
 διακηρύσσει τη διενέργεια φανερού, δηµόσιου, µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, να υποβάλλουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου (γραφείο πρωτοκόλλου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς) έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του 
Π.∆. 270/81. Οι όροι της  δηµοπρασίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου (µισθίου) 
Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει: 
-Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Αργοστολίου. 
-Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του επικαιροποιηµένου Οδηγού Εφαρµογής & Λειτουργίας Κέντρων 
Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα να έχει 
πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο-ράµπες Α.Μ.Ε.Α., προσβάσιµη 
είσοδο, προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων κ.λ.π.) καθώς και πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας ήτοι 
ανελκυστήρα σε περίπτωση που βρίσκεται σε όροφο. 
-Να έχει επιφάνεια από 70 έως 90 τ.µ.. 
-Να πληροί τους όρους υγιεινής. 
-Να διαθέτει 2 W.C. εκ των οποίων το ένα για Α.Μ.Ε.Α. 
- Να διαθέτει τηλεφωνική γραµµή µε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και δοµηµένη καλωδίωση για 4 θέσεις 
εργασίας. 
-Να είναι  εύκολα προσβάσιµο από τους πολίτες και τα ΑΜΕΑ. 
-Να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας και να πληροί όλες στις προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδοµικής 
νοµοθεσίας. 
                                                            Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Κατάθεση δικαιολογητικών – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
 

Χρονική ∆ιάρκεια µίσθωσης – έναρξη µισθωτικής περιόδου. 
Η µίσθωση θα διαρκέσει τρία (3) έτη. Η εν λόγω δοµή εντάσσεται στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς» µε κωδικό ΟΠΣ 5002508 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε τους 
ειδικότερους όρους από τους οποίους αυτή διέπεται. Ως εκ τούτου η διάρκεια της εν λόγω µίσθωσης θα έχει τη 
δυνατότητα παράτασης πέραν της τριετίας, µόνο σε περίπτωση παράτασης του προγράµµατος και µόνο για όσο 
χρόνο διαρκεί αυτή, κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε όρους και προϋποθέσεις που θα 
καθορίσει. Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει µονοµερώς τη 
σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί ιδιόκτητο ακίνητο που θα 
µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης 
του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο ή σε περίπτωση που διακοπεί το εν λόγω Πρόγραµµα. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη δηµοτική 
υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες πριν τη 
λύση της σύµβασης.  
 

Πληρωµή µισθώµατος – Εγγύηση. 
Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία θα παραµείνει σταθερό µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. 
Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα 
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε 
Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την 
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καλή χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή 
µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
 

∆ικαίωµα συµµετοχής. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και είναι απολύτως έτοιµα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού.  
• Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισµό από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, στο οποίο 
έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωµα, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης. 
• Φυσικά πρόσωπα: Μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού. 
• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
• Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό άλλου προσώπου (φυσικού ή νοµικού) οφείλει να προσκοµίσει 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόµενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας, νοµίµως υπογεγραµµένο.  
 

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 
• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος, στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
• Ταχυδροµική αποστολή. Γίνεται µε συστηµένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε 
ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε µε φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε µετά την οριζόµενη 
προθεσµία, για να κριθεί εµπρόθεσµη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου ή από 
σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόµενης προθεσµίας. 
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
• Οι συµµετέχοντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη προετοιµασία και υποβολή 
φακέλων προσφοράς. 
• Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της 
διακήρυξης.  
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.  
 

Σύµβαση – Παράδοση του µισθίου. 
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε 
αποδεικτικό παραλαβής, της έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου και 
ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος του, ευθυνόµενος για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η 
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από την 
ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 

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

 
Προσθήκες εξοπλισµού - Επισκευές µισθίου - αποκατάσταση φθορών. 

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων στο µίσθιο από τον µισθωτή συµφωνείται 
ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ∆ήµου, δικαιουµένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε µε 
έξοδά του εφόσον το επιθυµεί. 



 1184 

Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του µισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή 
φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκµισθωτή. 
Σε περίπτωση αρνήσεως ο µισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά: 
α) Είτε σε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης και τη διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου. Η 
ποινική ρήτρα στη περίπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσό ίσο προς (5) πέντε µηνιαία µισθώµατα και βεβαιώνεται µε 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών εσόδων, β) Είτε στη διακοπή καταβολής των 
µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, γ) είτε στην επισκευή των βλαβών, 
παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη, που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας, από τα 
επόµενα µισθώµατα. 
 

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

∆ιενέργεια ∆ηµοπρασίας. 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή 
του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου και αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου του οικείου 
κτηµατολογικού γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει προσκοµίσει 
την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από 
τη δεύτερη φάση της δηµοπρασίας, αφού προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση περί µη άσκησης ένστασης ή 
προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου µέσου. Στους συµµετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού οι 
εγγυητικές επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη εκµισθωτή. Σε περίπτωση άρνησης 
του µειοδότη να υπογράψει το συµφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καµία ειδική διαδικασία υπέρ του 
∆ήµου και εφαρµόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα. Στην περίπτωση που η 
προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής 
µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στη 
συνέχεια η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7 του 
Π.∆/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία µετά από επιτόπιο έλεγχο και εντός 
δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή των προσφορών αξιολογεί τα προσφερόµενα ακίνητα, κρίνει την 
καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
γνωµοδοτεί µε σχετική έκθεση. 
Α.2. ∆ιενέργεια αξιολόγησης: 
• Έλεγχος ∆ικαιολογητικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Εκτιµητική 
Επιτροπή (αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων) θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
των τυπικών και τεχνικών στοιχείων και γενικά της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου βάσει των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. Σε περίπτωση ασαφειών η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, που 
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει εντός (3) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σηµειώνεται 
ότι η αναζήτηση διευκρινήσεων δεν αποτελεί δικαίωµα των συµµετεχόντων αλλά δυνατότητα της Επιτροπής που 
µπορεί κατά την κρίση της να ενεργοποιεί, χωρίς αυτό να αποτελεί δυνατότητα συµπλήρωσης ελλείψεων εκ των 
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υστέρων. Φάκελοι που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτοι γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µετέχοντος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
• Επιτόπιος έλεγχος κτηρίων – ακινήτων. 
Η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφεροµένων ακινήτων διεξάγοντας επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία 
παρουσία του ιδιοκτήτη τον οποίο οφείλει να ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου να παρίσταται. 
 • Έκθεση Εκτίµησης καταλληλότητας. 
Η Επιτροπή, αφού προσµετρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συντάξει σχετική έκθεση καταλληλότητας, εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που της απεστάλησαν οι προσφορές. Με την έκθεση θα αποφαίνεται περί 
της ανταπόκρισης του φακέλου της προσφοράς στις απαιτήσεις και στους όρους της διακήρυξης και περί της 
καταλληλότητας ή µη του κάθε ακινήτου χωριστά. Η έκθεση θα είναι τεκµηριωµένη και θα απορρέει από 
πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα του φακέλου και των κτιρίων. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου πρέπει να 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατόπιν αυτών, όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο ∆ήµαρχο, προκειµένου να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους 
και να διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού.  
• Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισµού του, για την εξέταση 
της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή 
κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και 
πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της ∆ηµοπρασίας.  
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα) 
για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα υποβάλλει τη 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται και εγγράφονται στα 
πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη 
χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς 
να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως στον 
επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που θα 
αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης  
και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
                                  

                                                            Αργοστόλι 16-10-2017 
                                                                                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                                                                                                                            Αλέξανδρος Παρίσης   

                                

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η Πρόεδρος αναφέρει  ότι το µίσθωµα είναι επιδοτούµενο και η περίληψη διακήρυξης  θα δηµοσιευτεί 
σε µία  ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα . 
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Την   εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν:   Γαρµπή Σοφία - Παπαναστασάτος Ευάγγελος –Παπαδάτος 
Νικόλαος –Γκισγκίνης Νικόλαος-Μινέτος ∆ιονύσιος –∆ηµητράτος Γεράσιµος   και Ανουσάκης 
Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tα   άρθρα     72  & 94  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 2612/1998 
- Τον Ν 3463/2006  
- Το Π.∆ 270/1981 
- Την µε αριθ. 288/2017  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
Και την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

2. Καταρτίζει στο σύνολό τους ,  τους παραπάνω  όρους   διενέργειας φανερού, δηµόσιου, 
µειοδοτικού διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε παράρτηµα ΡΟΜΑ. 

       2. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο Στάδια  ως εξής: 
Α΄ Στάδιο. 
Α.1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων. 
Κάθε ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία θα 
δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκµίσθωση συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής, που είναι τα 
παρακάτω: 
Α) Τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλοι κτήσεως  του ακινήτου και αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου του 
οικείου κτηµατολογικού γραφείου. 
Β) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 
Γ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 
∆) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 500,00 ευρώ. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δηµοπρασία, αν δεν έχει 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από 
την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα. Στην 
περίπτωση που η προθεσµία ολοκληρώνεται σε ηµέρα επίσηµης αργίας ή Σαββατοκύριακο, 
παρατείνεται η διαδικασία υποβολής µέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοτικών 
υπηρεσιών της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 
Ένσταση κατά αποκλεισµού ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης. 
Συµµετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για 
οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας (5) πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έκθεσης 
αποκλεισµού του, για την εξέταση της οποίας πρέπει να ζητηθεί η άποψη της εκτιµητικής επιτροπής ή η 
διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
Οικονοµική Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της 
∆ηµοπρασίας. 
Β΄ Στάδιο. 
∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη. 
Β.1.) ∆ιενέργεια δηµοπρασίας. 
Ο ∆ήµαρχος, µε απόφασή του, ορίζει ηµέρα, τόπο και ώρα διεξαγωγής της προφορικής, ανοικτής, 
µειοδοτικής δηµοπρασίας, καλώντας να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο οι συµµετέχοντες των οποίων τα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και συνεπώς δεν έχουν 
αποκλειστεί από τη δεύτερη. 
Κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά (χαµηλότερο µηνιαίο 
µίσθωµα) για το συνολικό εµβαδόν του ακίνητου. Συνεπώς µειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα 
υποβάλλει τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
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Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο, µετά τη λήξη της δηµοπρασίας, 
υπογράφεται από τον µειοδότη. 
 Οι οικονοµικές προσφορές κατατίθενται από τους συµµετέχοντες σε σφραγισµένο φάκελο 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας κατά την ώρα έναρξης της δηµοπρασίας οπότε και ανοίγονται 
και εγγράφονται στα πρακτικά της επιτροπής. Κατόπιν αρχίζει η προφορική διαδικασία µε εναρκτήριο 
σηµείο (τιµή εκκίνησης) τη χαµηλότερη εκ των ανωτέρω προσφορών. Οι προσφορές θα αναφέρονται 
σε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα, χωρίς να αναλύονται σε τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο προσφερόµενης 
επιφάνειας.  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική και δεσµεύει τον µειοδότη, η δε υποχρέωση µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως στον επόµενο και δεσµεύει τον τελευταίο. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο µειοδότη που 
θα αναδειχθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας. 
 Η παράβαση οποιουδήποτε  από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης  και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 
  Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, της δηµοσίευσης αυτής καθώς και την 
υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς. 
 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
     

    Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                             ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

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


