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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της  4 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  9 η  Φεβρουαρίου  2017   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  9 η   Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   3158/  3-02 -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                                                                                           Λυκούδης Ιωάννης                                                                  
2. Αλυσανδράτος Σταύρος -Γεράσιµος                                                         Φλωράτος Θεόδωρος 
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                               
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Ανουσάκης Νικόλαος   
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  18 / 2017                                                              Α∆Α: 6ΥΑΓΩΕ5-ΨΓ8   

ΘΕΜΑ : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και 
προκειµένου να διασφαλιστεί η  εύρυθµη λειτουργία    του ∆ήµου θέτει προς συζήτηση ως κατεπείγον 
το θέµα : «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» και ζητά 
από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν για την συζήτηση του στην παρούσα συνεδρίαση ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . Αφού τα Μέλη της Επιτροπής: Γαρµπή Σοφία –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – 
Κουρκουµέλης Ηλίας – Γκισγκίνης Νικόλαος -Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελός 
ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος η  Πρόεδρος  εισηγούµενη   το παραπάνω  
µοναδικό θέµα   εκτός  ηµερήσιας  διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  8-02-2017 εισήγηση 
του Προϊσταµένου του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου  στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017 
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1. Προκειµένου να µεταφερθούν παραστατικά που αφορούν τις πληµµύρες της 9ης Νοεµβρίου 
2016, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α.. Εξόδων 70.8113.10 µε τίτλο 
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» µε το ποσό των 60.462,40 ευρώ. 

2. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταφορά των παραστατικών στον Κ.Α. Εξόδων 35.8113.10 
µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. µε το ποσό των 4.057,28 ευρώ. 

3. Προκειµένου να µεταφερθεί σύµβαση που βάρυνε στο έτος 2016 τον Κ.Α. Εξόδων 70.6279.38 
µε τίτλο «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεοµηνίες στην ∆.Ε. Πυλάρου» ποσού 3.298,40 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
δηµιουργία του Κ.Α. 70.6279.38 µε τίτλο «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στην ∆.Ε. Πυλάρου» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 3.298,40 ευρώ. 

4. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης δαπάνης για την µηχανογραφική 
υποστήριξη του προγράµµατος του Τουριστικού Αγκυροβολίου Αγ. Ευφηµίας και της 
διαχείρισης λειτουργικών συστηµάτων-διαδικτυακών πλατφόρµων, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6266.01 µε τίτλο «Συντήρηση και υποστήριξη 
λοιπού λογισµικού εκτός SingularLogic Genesis» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ και την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6073 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.  

5. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία πραγµατοποίησης της δαπάνης για την επισκευή 
του ξενώνα Αγίας Ευφηµίας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ. Α. Εξόδων 
30.7331.02 µε τίτλο «Επισκευή Ξενώνα Αγ. Ευφηµίας», την εγγραφή πίστωσης ποσού 
12.250,00 ευρώ και την ανάλογη µεταβολή του Τεχνικού Προγράµµατος και συγκεκριµένα της 
ΣΑΤΑ. 

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 για τις τοπικές και 
∆ηµοτικές Κοινότητες συνιστάται παγία προκαταβολή σε βάρος σχετικού Κ. Α. Εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται 
οποιαδήποτε δαπάνη που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που απονέµει ο Ν. 3852/2010 και 
συγκεκριµένα τα άρθρα 82 και 83 , στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι οποίες είναι :  

• ∆απάνες για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού. 
• ∆απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων Παιδικών χαρών, όταν 

πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών. 
• ∆απάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων 

γενικά δηµοτικών χώρων. 
Έτσι παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία ή µεταβολή των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 
• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.17 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 

βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)» και εγγραφή πίστωσης 
ποσού 24.000,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.18 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, 
πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία προέδρων)» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 24.000,00 ευρώ. 

• Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.11 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» σε «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (και 
παγία προέδρων)» και ενίσχυση της πίστωσης µε ποσό 5.000,00 ευρώ. 

• Μεταφορά των δεδοµένων του Κ.Α. Εξόδων 35.6662 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης 
παιδικών χαρών», πίστωση 24.000,00 και χρηµατοδότηση από την ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 
35.6662.01 µε τον τίτλο «Προµήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών (και παγία 
προέδρων)» προκειµένου να γίνει µη καταληκτικός ο Κ.Α. Εξόδων 35.6662 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.02 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για επείγουσα 
αποκατάσταση βλαβών στο ∆ηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (παγία προέδρων)» και 
εγγραφή πίστωσης ποσού 24.000,00 ευρώ. 
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• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6662.03 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών χώρων (παγία 
προέδρων)» και εγγραφή πίστωσης ποσού 24.000,00 ευρώ 

• ∆ιαγραφή του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.03 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων 
χώρων» και πίστωση 24.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 171.868,98 ευρώ.                                                                  

                                                                                                 Αργοστόλι 08/02/2017 
       Ο συντάξας                                                                                    Ο Προϊστάµενος  

Κουστουµπάρδη Σοφία                                                         Μαντζουράτος Θεόδωρος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει  καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω  παραγράφους :  1 - 3 και 6. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή – Ανουσάκης Νικόλαος και Κωνσταντάκης Άγγελος .    
   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

• Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

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

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

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
     
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος -
Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    19 / 2017                                                                      Α∆Α: ΩΛΡ2ΩΕ5-ΧΦΙ 
 ΘΕΜΑ :  «Ορισµός ∆ικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.»   
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη  το 1ο θέµα ηµερήσιας 
 διάταξης  «Ορισµός ∆ικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.»   θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε  
 αρίθ, πρωτ.3229/ 6-2 -2017  εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου  
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
   

               Στις 15 Οκτωβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η από 16-9-2015 (αρ. κατ. 3270/2015) 
αγωγή της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ.» απευθυνόµενη στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών , η οποία συζητείται την 1 Μαρτίου 2017. 
               Με την ως άνω αγωγή η εταιρία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 4.920 ευρώ νοµιµότοκα 
ως οφειλή προερχόµενη από διαφηµιστικές καταχωρήσεις του ∆ήµου µας στα ένθετα περιοδικά 
«ΤRAVEL BOOK» και «ΤΑΞΙ∆Ι» των εφηµερίδων «ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» και «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ».  
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                Κατά την ανωτέρω δικάσιµο της 1-3-2017 είναι αδύνατη η µετάβαση της υπογράφουσας την 
παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου λόγω ανειληµµένων σοβαρών 
επαγγελµατικών υποχρεώσεων στα δικαστήρια της Κεφαλλονιάς αλλά και λόγω υπηρεσιακών 
υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου απαιτείται ο ορισµός εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου, ο οποίος θα 
παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιµο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών προκειµένου να εκπροσωπήσει το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
               Επισηµαίνεται ότι από τον εν λόγω ορισµό δεν δηµιουργείται δαπάνη για το ∆ήµο 
υπερβαίνουσα το αναγκαίο µέτρο δεδοµένου ότι η εκ του νόµου προβλεπόµενη αµοιβή για παράσταση 
και προτάσεις στο Ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία των µικροδιαφορών είναι σηµαντικά µικρότερη 
από την καταβολή εξόδων µετακίνησης, που ο ∆ήµος θα έπρεπε να καταβάλει στον έµµισθο δικηγόρο 
προκειµένου να µεταβεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. 
                  Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τον ορισµό 
δικηγόρου προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στη δικάσιµο της 1ης Μαρτίου 
2017 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
κατά τη συζήτηση της από 16-9-2015 (αρ. κατ. 3270/2015) αγωγής της εταιρίας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ 
ΑΕ».  
 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει για την εν λόγω παράσταση και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο να οριστεί 

εκπρόσωπος του ∆ήµου η δικηγόρος Αθηνών  κ. Αναστασία  Τσατραφύλλια . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – 
Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και Κωνσταντάκης Άγγελος .    
Και αφού έλαβε υπόψη :     
Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου: 
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Ορίζει την  δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστασία  Τσατραφύλλια και της  δίνει εξουσιοδότηση  
προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στη δικάσιµο της 1ης Μαρτίου 2017 ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προκειµένου να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τη 
συζήτηση της από 16-9-2015 (αρ. κατ. 3270/2015) αγωγής της εταιρίας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ». 
2.Η αµοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   20   / 2017                                                                Α∆Α: 69ΗΞΩΕ5-ΒΛΚ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού ακινήτου στην 
θέση ΒΟΡΡΑΤΟ ∆.Ε Παλικής.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση των όρων διακήρυξης δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού ακινήτου στην θέση ΒΟΡΡΑΤΟ ∆.Ε Παλικής.» θέτει υπόψη της 

Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο των  όρων  του φανερού , δηµόσιου πλειοδοτικού  
διαγωνισµού  για την  εκµίσθωση ενός δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται  στην θέση ΒΟΡΑΤΩ 

∆.Ε Παλικής που  συνέταξε η Προϊσταµένη  της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου στο οποίο    
αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 409/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός δηµοτικού 
ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων-Κατωγής ∆. Ε. Παλικής συνολικού 
εµβαδού 2.413,32 τ.µ. Το εν λόγω ακίνητο έχει ΚΑΕΚ 250650213005 και συνορεύει γύρωθεν µε 
ιδιοκτησία Βαλλιάνου, επαρχιακή οδό Ληξουρίου-Μαντζαβινάτων, δηµοτική οδό και µε ιδιοκτησία 
αγνώστου.  
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….  2017, ηµέρα ………….. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 
9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …….  
2017, ηµέρα ……… στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού 
και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης 
καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της 
µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής 
αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως 
ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή  αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως 
αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλει µέχρι τη συµπλήρωση του 
συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως χώρος εναπόθεσης-αποθήκευσης 
υλικών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 409/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. Κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν 
µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση 
ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη 
συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ µηνιαίως. Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 20,00 ευρώ. 
Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 20,00 
ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται αυξανόµενο 
σε ποσοστό 1% ετησίως καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ύψους ίσου µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα ήτοι 600,00 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε 
προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της 
στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να 
αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης.  



 99 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει 
να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 
να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

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

10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας 
από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης 
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται 
παραπάνω στο άρθρο 4 της παρούσας, στο ύψος δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων, όπως το µίσθωµα 
διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν 
ανακηρύχθηκαν πλειοδότες  η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή 
του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 
πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η 
εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως 
µετά την κατακύρωση τους. 

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

Άρθρο 7 
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής 

σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 

Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή 
φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

Άρθρο 8 
 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το 
µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική 
πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων 
στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν 
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) 
πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 

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

Άρθρο 10 
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Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε 
συνήθη ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται 
επίσης να κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους 
υγιεινής, καθαριότητας και αισθητικής ιδιαιτέρως λόγω της γειτνίασης του ακινήτου µε την επαρχιακή 
οδό. Η οποιαδήποτε δε έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του 
µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

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

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

Άρθρο 12 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 

νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 13 

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

Άρθρο 15 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 

της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Αλέξανδρος Παρίσης. 
 

Άρθρο 15 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 09-02-2017 

                                                                                                                                   Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
         
 
        Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι σύµφωνα µε το αριθ. 15/30-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων  η τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος ορίστηκε στο ποσό των 300,00 € 
και προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας την 22α  Φεβρουαρίου ηµέρα Τετάρτη και 
σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ να επαναληφθεί την 1η Μαρτίου ηµέρα Τετάρτη. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος Κωνσταντάκης Άγγελος και Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 409/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 15/30-12-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων. 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους του σχεδίου διακήρυξης του φανερού , 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης  δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση 
Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων-Κατωγής ∆. Ε. Παλικής συνολικού εµβαδού 2.413,32 τ.µ. Το εν λόγω ακίνητο 
έχει ΚΑΕΚ 250650213005 και συνορεύει γύρωθεν µε ιδιοκτησία Βαλλιάνου, επαρχιακή οδό Ληξουρίου-
Μαντζαβινάτων, δηµοτική οδό και µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 

παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς 
και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 

 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00 ) ευρώ 
µηνιαίως. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο 
ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις     22 Φεβρουαρίου  2017, ηµέρα Τετάρτη  . 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ 
έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση την 1η 
Μαρτίου   2017, ηµέρα  Τετάρτη στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία   τοπική ηµερήσια εφηµερίδα 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ) & µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (ΧΡΟΝΙΚΑ). 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο  
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   21   / 2017                                                                       Α∆Α: 6Ψ8ΕΩΕ5-ΤΡ6 

ΘΕΜΑ : Έγκριση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού ακινήτου  επί της 
οδού Οµηρίδου Σκυλίτση & Αλιπέδου στον Πειραιά.  
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση των όρων διακήρυξης δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού ακινήτου σ επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση & Αλιπέδου στον 

Πειραιά.» θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση το σχέδιο των  όρων  του φανερού , δηµόσιου 
πλειοδοτικού  διαγωνισµού  για την  εκµίσθωση ενός δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται  επί 

της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση & Αλιπέδου στον Πειραιά που  συνέταξε η Προϊσταµένη  της Νοµικής 
Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου στο οποίο    αναφέρονται τα παρακάτω:  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/1981, 
4. Την µε αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
5. Την µε αριθ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός δηµοτικού 
ακινήτου (οικοπέδου), που βρίσκεται στον Πειραιά και συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση 
και Αλιπέδου συνολικού εµβαδού 252,5 τ.µ.  
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις ….  2017, ηµέρα ………….. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ έως 
9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις …….  
2017, ηµέρα ……… στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
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Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού 
και την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης 
καθώς και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της 
µίσθωσης κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής 
αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως 
ειδοποιήσει σχετικά τον εκµισθωτή  αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως 
αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων που όφειλε να καταβάλει µέχρι τη συµπλήρωση του 
συµβατικού χρόνου. 

Άρθρο 2 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για ως υπαίθριος χώρος στάθµευσης 
(parking) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. 
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν 
µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση 
ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης επίσης χωρίς τη ρητή έγγραφη 
συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ µηνιαίως. Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
Οµοίως, κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη τουλάχιστον κατά 100 ευρώ. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται αυξανόµενο 
σε ποσοστό 1% ετησίως καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό 
να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ύψους ίσου µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα ήτοι 2.000 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε 
προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της 
στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δ) Υπεύθυνη δήλωση που να 
αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) βεβαίωση 
µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πέρα των ανωτέρω πιστοποιητικών πρέπει 
να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού τους.  

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

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 
να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

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

10 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας 
από την Οικονοµική Επιτροπή και αφού αυτή έχει υποστεί τον έλεγχο νοµιµότητας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης 
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται 
παραπάνω στο άρθρο 4 της παρούσας, στο ύψος δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων, όπως το µίσθωµα 
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διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν 
ανακηρύχθηκαν πλειοδότες  η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή 
του συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο 
πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ 
πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η 
εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως 
µετά την κατακύρωση τους. 

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

Άρθρο 7 
Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής 

σύµβασης οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 

Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή 
φθορά προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

Άρθρο 8 
 Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
Παραλαβής, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το 
µισθωτή και θα προσδιοριστούν οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική 
πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων 
στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν 
προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) 
πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 

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

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

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

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

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

Άρθρο 12 
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Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 
νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

Άρθρο 13 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 

σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 15 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 

της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Αλέξανδρος Παρίσης. 
 

Άρθρο 15 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 09-02-2017 

                                                                                                                          Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
        Αλέξανδρος Παρίσης 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι σύµφωνα µε το αριθ. 10/3-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων  η τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος ορίστηκε στο ποσό των 1.000,00 € 
και προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας την 22α  Φεβρουαρίου ηµέρα Τετάρτη και 
σε περίπτωση που προβεί ΑΓΟΝΟΣ να επαναληφθεί την 1η Μαρτίου ηµέρα Τετάρτη. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Ανουσάκης 
Νικόλαος – Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης Νικόλαος  και Κωνσταντάκης Άγγελος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2)  Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 270/1981, 
3) Την µε αριθ. 219/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4) την 10/3-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων. 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Καταρτίζει στο σύνολό τους,  τους   παραπάνω   όρους του σχεδίου διακήρυξης του φανερού , 
δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού  εκµίσθωσης   δηµοτικού ακινήτου  (οικοπέδου), που βρίσκεται 
στον Πειραιά και συγκεκριµένα επί της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου συνολικού εµβαδού 
252,5 τ.µ. 
2. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
παράδοση του ακινήτου. 
3. Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων   (1.000,00 ) ευρώ µηνιαίως. 
4. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις  22 Φεβρουαρίου  2017, ηµέρα Τετάρτη. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται µε ποινή αποκλεισµού των ενδιαφεροµένων 
αποκλειστικά και µόνο ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα 9:00 π.µ 
έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:15 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση την 1η 
Μαρτίου  2017, ηµέρα Τετάρτη  στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
5. Περίληψη της παρούσας δηµοπρασίας θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ) και στην αθηναϊκή εφηµερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ).  
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Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    22/ 2017                                                                           Α∆Α: ΩΚΑΞΩΕ5-8Γ4 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  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  4 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2017.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

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

Αριθ. 
έκθεσ

ης 
Ηµ/νία 

έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

104 02/02/2017  Ανάθεση εργασιών εφαρµογής προγράµµατος προστασίας αδέσποτων σκύλων 70.6162.22 0,00 

105 02/02/2017 384,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Σ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η, Χ.ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ, Φ.ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΣΕ ONLINE 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 21/2/2017 & την 24/202017, αριθ. 2824/21-01-2017 & 2752/31-01-2017 & 
2819/31-01-2017 αιτήσεων συµµετοχής των υπαλλήλων αντιστοίχως] 00.6073 2.616,00 

106 02/02/2017 2.331,20 

Απόφαση ∆απάνης για αναβάθµιση, ανανέωση των προγραµµάτων ACE ERP προγράµµατος 
Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει της αριθ. 1106/16-01-2017 Τεχνικής περιγραφής του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΠΕ 7 ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 30.6266 68,80 

107 02/02/2017 1.402,19 
προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης για τις ανάγκες της ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ βάσει της αριθ. 7/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.6682.01 3.597,81 

108 02/02/2017 3.595,50 
προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης για τις ανάγκες της ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ βάσει της αριθ. 
6/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.6682.01 2,31 

109 02/02/2017 3.944,81 
Προµήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κοινοχρήστων χώρων βάσει της αριθ. 5/2017 
Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 30.6661 1.154,71 
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110 02/02/2017 3.862,60 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων , βάσει της αριθ. 4/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.6662.01 1.137,40 

111 02/02/2017 4.904,20 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , βάσει της αριθ. 3/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.6654 7.095,80 

112 02/02/2017 7.995,15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , 
βάσει της αριθ. 2/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35.6672 4,85 

113 02/02/2017 14.998,17 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,βάσει της 
αριθ. 1/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.6662 1,83 

114 02/02/2017 228,16 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ βασει της αριθ. 1833/23-01-2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.6265 1.771,84 

115 02/02/2017 4.367,28 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ βασει της αριθ. 1833/23-01-2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20.6654.00 632,72 

116 02/02/2017 35.188,17 
1η ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ" 30.7332.11 63.608,68 

117 06/02/2017 818,40 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ[Παραµετροποίηση και πιστοποιηµένη υποστήριξη 
µηχανογραφικού συστήµατος SINGULAR LOGIC GENESIS,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ&  10.6462 3.337,78 

118 06/02/2017 1.200,00 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ[[αριθ. 
πρωτ.εισερχ.∆ήµου:2377/2017,2378/2017,2379/2017,2380/2017,2381/2017,2382/2017,2388/201
7,2389/2017,2411/2017,2391/2017,2390/2017, 00.6821 8.690,00 

119 7/2/2017 2.182,56 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 00.8231.07 5.817,22 

120 08/02/2017 858,08 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των αριθ. 1321/17-01-2017 Περίληψης Ανακοίνωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών & της αριθ. 142/20-01-2017 Απόφασης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας & της 
Περίληψης της αριθ. 402/2016 Απόφασης ∆Σ 00.6463 4.213,16 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω: Πέρα από τις απευθείας αναθέσεις που δεν ξέρουµε ποια είναι 
η βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής εφόσον καταργήθηκε η υποχρέωση να δηµοσιεύονται και να αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα ή αλλού και η ∆ηµοτική Αρχή πάει µε βάση το ελάσσων κάθε φορά   οπότε λογικά θα γίνονται  χωρίς 
ανακοίνωση και δηµοσιεύσεις  , το σηµαντικότερο όµως για µας είναι η 118/2017 πρόταση που ενώ έχουµε 
αναθέσει την εργασία αυτή (ναυαγοσώστες στις παραλίες) σε ιδιώτη και είναι επαναλαµβανόµενος τα τρία –
τέσσερα τελευταία χρόνια, πρέπει να δούµε τί συµβάσεις και τί  διακηρύξεις  βγάζουµε γιατί εννοείται ότι µέσα 
στην διακήρυξη  πρέπει να γράφεται ότι οι παραλήψεις του αναδόχου είναι στις δικές του υποχρεώσεις και 
πρέπει να αναλαµβάνει να τις πληρώνει αυτός και όχι να πληρώνονται όπως αυτή η δαπάνη από τον  ∆ήµο. Για 
µας είναι σοβαρό και θέλουµε µία απάντηση από την ∆ηµοτική Αρχή γι αυτό . Τέλος  ψηφίζουµε  τις παρακάτω 
προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  : 104-105-117-119 και 120/2017. 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή – 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Ανουσάκης Νικόλαος . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

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

Προϋπολογισµού 2017. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

7) την 10/2-02-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της αναγκαιότητας των 

αιτηµάτων των παραπάνω δαπανών.  

                                           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    23 / 2017                                                                              Α∆Α: Γ5ΑΩΕ5-Ψ48 
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  5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας  
αιτηµάτων αναλήψεως δαπανών   Προϋπολογισµού   2017»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω : 
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
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Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
Προτείνω την έγκριση της αναγκαιότητας των παρακάτω αιτηµάτων για την  πραγµατοποίηση   των   
δαπανών , σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
 

Α/Α 

Σειρά 
αιτήµατος 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

1  1 30/01/2017 1.880,67 

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, βάσει του αριθ. 42548/15-12-2016 
εγγράφου του Τµήµατος Τ.Π.Ε. & ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ 

2 ΠΡΟ 1 08/02/2017 1.129,64 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Ε. 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

3  15 06/02/2017 6.779,15 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ∆ΙΒΑΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆Ε 
ΠΥΛΑΡΕΩΝ , βάσει του αριθ. 17537/2016 
εγγράφου της ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει την αναγκαιότητα των  αιτηµάτων µε αύξοντα αριθµό : 1 
& 3 . 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  – 
Κουρκουµέλης Ηλίας - Σοφία Γαρµπή και Κωνσταντάκης Άγγελος .    
 και αφού έλαβε 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 

 6) 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    24 / 2017                                                                        Α∆Α: 6Π∆1ΩΕ5-Β6∆   

ΘΕΜΑ :  Ανάκληση της     145/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής . 

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

το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της     145/2016 απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής » έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις  µε αρίθ. Πρωτ. 43132/31-01-2016 απόψεις της ∆/νσης 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  σχετικά µε την Έκθεση Αυτοψίας ΚΕΠΕ σε χώρο ανεξέλεγκτης 

διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στη θέση ΒΟΡΑΤΩ στην ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς στις οποίες αναγράφονται τα παρακάτω : 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της 145/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
απευθείας ανάθεση σύνταξης της µελέτης Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στην θέση ΒΟΡΑΤΩ Τ.Κ Σουλάρων της ∆. Ε Παλικής στο 
µελετητικό γραφείο της κ. Βουµβουλάκη Ευαγγελίας Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού σύµφωνα µε την 
παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  προκειµένου να ανατεθεί σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία . 
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Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή – Ανουσάκης Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος .    
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Τον Ν 4412/2016  
 την  εγκύκλιο 18 του Υπουργείου Υποδοµών ,Μεταφορών & ∆ικτύων. 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί την 145/ 24-05-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση 
σύνταξης της µελέτης Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στην θέση ΒΟΡΑΤΩ Τ.Κ Σουλάρων της ∆. Ε Παλικής στο µελετητικό γραφείο της κ. 
Βουµβουλάκη Ευαγγελίας Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού σύµφωνα µε την  εισήγηση της ∆/νσης των 
Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προκειµένου να ανατεθεί σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   25  / 2017                                                                              Α∆Α: ΩΙΟ6ΩΕ5-2Ψ1 
 

ΘΕΜΑ :  Ανάκληση της     106 /2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής . 

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

εισηγούµενη     το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της     106/2016 απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής .»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την   µε αρίθ. πρωτ. 46(2-01-2017) /7-02-

2017 εισήγηση  της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  σχετικά µε τις µελέτες για την 

λειτουργία των αξιοποιηµένων Σπηλαίων Μελισσάνης & ∆ρογγαράτης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και 

την πρόταση για ανάκληση της     106/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής στην  οποία  

αναγράφονται τα παρακάτω : 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Η Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της 106 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
απευθείας ανάθεση στον µελετητή  κ. Χρήστο Πετρόπουλο Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο την σύνταξη 
του φακέλου του έργου για την σύνταξη της  µελέτης «∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων 
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Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς» σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και προκειµένου να ανατεθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία . 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή – Ανουσάκης Νικόλαος - Κωνσταντάκης Άγγελος 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

Το  άρθρο 72  του Ν. 3852/2010 
Τον Ν 4412/2016  
 την  εγκύκλιο 18 του Υπουργείου Υποδοµών ,Μεταφορών & ∆ικτύων. 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί την 106/ 19-04 -2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση 
στον µελετητή  κ. Χρήστο Πετρόπουλο Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο την σύνταξη του φακέλου του 
έργου για την σύναψη σύµβασης µελέτης «∆ράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων 
Μελισσάνης & ∆ρογκαράτης ∆.Ε Σάµης ∆ήµου Κεφαλλονιάς» προκειµένου να ανατεθεί σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία .  

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    26 / 2017                                                                 Α∆Α : 6ΩΓΞΩΕ5-ΘΗΕ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2017 της ∆.Ε   Αργοστολίου  και των Νοµικών Προσώπων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενη  το 8 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης  :                                                                                                                                                                                                                                  
Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών έτους 
2017 της ∆.Ε  Αργοστολίου  και των Νοµικών Προσώπων, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 6-02-2017 
διαβιβαστικό του σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ, 2090 /25-01-2017 
το 1ο Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 

 

                           Αργοστόλι:  25.01.2017    

                           Αριθ.Πρωτ.:  2090 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

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

 

 

 

 
  
 

 

    
 

 
             
 

 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και αξιολόγησης προσφορών  Προµηθειών για το έτος 

2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 276/2016  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 25.01.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 , στο Γραφείο  Προµηθειών του 

∆ήµου Κεφαλονιάς, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 1931/24-01-2017 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της, η 
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επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 276/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 30854 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης του Τµήµατος Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του 

∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)και των Ν.Π.∆.∆.  του,  

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

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. Αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξη του Τµήµατος 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την προµήθεια  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

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

σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει 

ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 30854.  Η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19/01/2017 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 25/01/2017 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 

µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό 30854 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 

σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι  έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 

αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές  από τους παρακάτω προµηθευτές:   

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

 
Αριθµός 

Προσφοράς 

1 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ 
ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 

 

19/01/2017,09:35:43 49559 

2 • ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 

19/01/2017, 09:44:48 49760 

  
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών.  

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

την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 



 117 

τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 

προσφορές.  

Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 

αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.  

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε 

τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 10, αριθ.1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης), αυτοί θα αποσφραγισθούν 

σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  

α)  έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:49760(α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ) για την προµήθεια καυσίµων ( Οµάδα Α της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης)  για τις ανάγκες 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)  

β) έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία(1) προσφορά µε α/α προσφοράς:49559(α/α 

ΕΣΗ∆ΗΣ) για την προµήθεια καυσίµων(Οµάδα Β,Γ,∆,Ε,) άρθρο 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης 

για τις ανάγκες των νοµικών προσώπων του ∆ήµου Κεφαλονιάς ήτοι του Ο.Κ.Α.Π., της Α΄ΘΜΙΑΣ Σχολικής 

επιτροπής, της Β΄ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής και της ΚΕ∆ΗΚΕ,  από τους παρακάτω προµηθευτές και οι 

προσφορές των οποίων είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α 

συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς συστήµατος 

1 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 

 

49559 

2 • ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 

49760 

 

γ)δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά για την προµήθεια λιπαντικών (Οµάδα Α υποοµάδα Α2 του 

άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης) για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (∆Ε 

Αργοστολίου), 

• δ)ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» του νοµικού προσώπου µε την 

επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ»  

σύµφωνα µε την αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξη, και περιλάµβανε αναλυτικά τα κάτωθι:  

• 1)αριθ. 22434/16-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής του Τ.Π.Κ.∆. ποσού 1.618,65€, 2) 

Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, παρ. 4 ν. 

4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) Παραστατικό εκπροσώπησης, 4) Έγκριση συµµετοχής και 

νόµιµος εκπρόσωπος 5)τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής, 6) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, 7) 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την 

αναθέτουσα αρχή, παράδοση των υπό προµήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε 

χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα κτίρια του ∆ήµου και στα κτίρια των Νοµικών προσώπων 

αυτού, 8) Τεχνική Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος, και 9) καταστατικό σύστασης της κοινωνίας Αστικού ∆ικαίου καθώς και την 

τελευταία τροποποίηση αυτού. Πλην όµως σύµφωνα µε το άρθρο 4 του προσκοµισθέντος καταστατικού 

που είναι εν ισχύ, η λύση της κοινωνίας επέρχεται την 14η Ιανουαρίου  2018, χρόνο προγενέστερο της 

ολοκλήρωσης της συµβάσεως  για την εν λόγω προµήθεια όπως ρητώς προβλέπεται από την υπ΄αριθ 34 

/2016 µελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της υπ΄ αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης  και 

συγκεκριµένα αναφέρει ότι η  διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα έτος από την υπογραφή της συµβάσεως 

και µέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το έτος 2018. Συνεπώς τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 

προσκοµίστηκαν  από το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ» δεν πληρούν εν συνόλω και προσηκόντως τους  όρους της 

υπ΄ αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης   και σύµφωνα µε το άρθρο 12 αυτής απορρίπτεται η 
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προσφορά της και αποκλείεται το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ»  από την συνέχεια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

• ε) ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» ήταν πλήρης σύµφωνα µε την αριθ. 1192/43883/27-12-2016 

∆ιακήρυξη, ήτοι περιλαµβάνονταν:  

1)αριθ. 3157013981/18-01-2017 εγγυητική επιστολή συµµετοχής της Ε.Τ.Ε.(Υποκ/µα 315-Αργοστολίου. 

ποσού 2.370,80€, 2) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ∆(ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,άρθρου 79, 

παρ. 4 ν. 4412/2016(Α 147)]ΦΕΚ B 3698 - 16.11.2016, 3) Παραστατικό εκπροσώπησης, 4) Έγκριση συµµετοχής 

και νόµιµος εκπρόσωπος 5)τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συµµετοχής, 6) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής, 7) 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης καθώς και ότι 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα 

αρχή, παράδοση των υπό προµήθεια ειδών εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και σε χώρο που θα 

καθορίζεται στη σύµβαση, στα κτίρια του ∆ήµου και στα κτίρια των Νοµικών προσώπων αυτού, 8) Τεχνική 

Προσφορά η οποία συντάχθηκε συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

1. Να αποκλειστεί το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ 

ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ» από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 της υπ΄ αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης. 

2.  Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός  για την προµήθεια καυσίµων (Οµάδα Β,Γ,∆,Ε,) άρθρο 2 της 

αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης και την  Προµήθεια Λιπαντικών( Οµάδα Α υποοµάδα Α2 

του άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης)  για τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς(∆.Ε. 

Αργοστολίου) και τα νοµικά πρόσωπα στην ∆Ε Αργοστολίου. 

 3. Τη συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς 

για την Προµήθεια Καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. Αργοστολίου)  , σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην αριθµ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή, ο οποίος κατέθεσε προσφορά  µε την 

επωνυµία«ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», του οποίου η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρεις βάσει της 

υπ΄αριθ.1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης  

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  β)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

                                                                      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει : α) την έγκριση ως έχει  του παραπάνω 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια Καυσίµων Λιπαντικών έτους 2017 ∆Ε  Αργοστολίου   και των 

Νοµικών του Προσώπων» β)  την κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του  ∆ιαγωνισµού   για την προµήθεια καυσίµων 

(Οµάδα Β,Γ,∆,Ε,) άρθρο 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης και την  Προµήθεια 

Λιπαντικών( Οµάδα Α υποοµάδα Α2 του άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης)  για 

τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς(∆.Ε. Αργοστολίου) και τα νοµικά πρόσωπα στην ∆Ε Αργοστολίου γ) Τη 

συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς για την 

Προµήθεια Καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆.Ε. Αργοστολίου)  , σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην αριθµ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή, ο οποίος κατέθεσε προσφορά  
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µε την επωνυµία«ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», του οποίου η προσφορά παρουσιάστηκε 

πλήρης βάσει της υπ΄αριθ.1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης. 

Κατά την διάρκεια της  ψηφοφορίας του εν λόγω θέµατος απουσίαζε  ο κ. Ανουσάκης Νικόλαος. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Σοφία Γαρµπή & Κωνσταντάκης Άγγελος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   413/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Έγκριση Μελέτης - καθορισµός τρόπου 
εκτέλεσης)  
3) την 339/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. πρωτ.  2090/ 25-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το έχει το µε αρίθµ. πρωτ. 2090/25-01-2017 Πρακτικό   της Επιτροπής   του 
ηλεκτρονικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ∆Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισµού 247.345,16 € ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% και 199.471,91€ 
χωρίς ΦΠΑ 24% . 
2. Κηρύσσει  ΑΓΟΝΟ τον  ∆ιαγωνισµό    για την προµήθεια καυσίµων (Οµάδα Β,Γ,∆,Ε,) άρθρο 2 της 
αριθ. 1192/43883/27-12-2016 διακήρυξης και την  Προµήθεια Λιπαντικών( Οµάδα Α υποοµάδα Α2 του 
άρθρου 2 της αριθ. 1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης)  για τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς(∆.Ε. 
Αργοστολίου) και τα νοµικά πρόσωπα στην ∆.Ε Αργοστολίου 
3.∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την συνέχιση της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας 
(αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικής προσφοράς για την Προµήθεια Καυσίµων για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς(∆. Ε. Αργοστολίου)  , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 1192/43883/27-
12-2016 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για τον Προµηθευτή, ο οποίος κατέθεσε προσφορά  µε την 
επωνυµία«ΜΠΑΖΙΓΟΣ,,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», του οποίου η προσφορά παρουσιάστηκε πλήρης 
βάσει της υπ΄αριθ.1192/43883/27-12-2016 ∆ιακήρυξης.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
  Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


