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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                          

 
                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

 

 της  41ης  (τακτικής   ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16 η  ∆εκεµβρiου  
2016 του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την 16η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  42049/12 -12-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε    (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                            ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                     
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                                            
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιµος                                                             Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                   
3.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                    
4.  Ηλίας Κουρκουµέλης                                                                                                                             
 5.  Ανουσάκης Νικόλαος  (ΑΠΩΝ στις αποφάσεις 322-323 & 324/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   318 / 2016                                                            Α∆Α: Ψ7Ο9ΩΕ5-Β8Ω 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

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

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

920 1/11/2016 3.645,60 

Προµήθεια εξοπλισµού Ιερού Ναού 
και Οστεοφυλακίου ∆ραπάνου 45.7135.01 354,40 
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(ψυκτικές µονάδες) 

1108 08/12/2016 8.690,00 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά[βάσει της αριθ. 40660/1-12-
2016 Τεχνική Έκθεση Τµήµατος 
Τ.Π.Ε.& ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ] 10.7134.00 443,47 

1117 08/12/2016 7.192,00 

Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Αργοστολίου[βάσει της 
απο6/12/2016 Τεχνικής Έκθεσης 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 10.7331.23 17.360,00 

1123 13/12/2016 810,00 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ[ΚΗΙ 
8949,ΚΗΙ 8924] 30.6322 9.775,00 

1124 13/12/2016 160,00 

Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων 

υπαλλήλων[ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ,αριθ.42233/2016 

αίτηση,ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ] 15.6422 840,00 

1125 13/12/2016 220,00 

οΔοιπορικά έξοδα ,διαμονή και 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινούμενων 

υπαλλήλων[ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,αριθ.42234/2016 

αίτηση,ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙ 15.6422 620,00 

1127 15/12/2016 164,30 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.6462 2.733,30 

1129 15/12/2016 322,40 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ:Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ & 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 10.6462 2.410,90 

1130 15/12/2016 590,00 

Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού 
λογισµικού εκτός SingularGogic 
Genesis 10.6266.01 5.410,00 

1132 15/12/2016 2.920,00 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων (ο παρώ κωδικός 

χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής) 30.6673.01 80,00 

1133 15/12/2016 199,00 

Συντήρηση και υποστήριξη λοιπού 
λογισµικού εκτός SingularGogic 
Genesis 10.6266.01 5.211,00 
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1134 16/12/2016 104,16 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ 356 & 357 ΑΠΟΦ. 

ΔΣ 10.6462 2.306,74 

1135 16/12/2016 173,60 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 10.6613.01 4.030,13 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  δηλώνει ότι ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων  
1123-1124 -1125- 1127-1129-1130 & 1135/2016  . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας και Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

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

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

Προϋπολογισµού 2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    319 / 2016                                                                    Α∆Α: 78ΓΤΩΕ5-Ι40    

ΘΕΜΑ :  Έγκριση   αποφάσεων  αποδέσµευσης  ανάληψης υποχρεώσεων  - δέσµευσης 
πιστώσεων. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   δίνει  τον λόγο  
στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη  
ο οποίος εισηγούµενος       το  4ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση   αποφάσεων  αποδέσµευσης  
ανάληψης υποχρεώσεων  - δέσµευσης πιστώσεων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Με την  731/ 2-08-2016  απόφαση    ανάληψης υποχρέωσης ( 222/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής)  εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 24.552,00  € από τον Κ.Α 10.7331.23 για  εργασίες 
συντήρησης ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. 
Με την  949 /11-11-2016  πρόταση    ανάληψης υποχρέωσης  ( 288/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής)    εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 4.400,00   € από τον Κ.Α  10.7134.00 για την 
προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά. 
 
Επειδή δεν εκτελέστηκαν  οι ως άνω προµήθειες και εργασίες  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις µε  
 αριθ. 199 /8-12-2016  ,  198/ 8-12-2016 ,αποδεσµεύσεις  των  αντίστοιχων  δαπανών  και αντίστοιχων 
πιστώσεων όπως αναλυτικά περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα:  
 

 

   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. απόφασης 
αποδέσµευσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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199 8/12/2016 24.552,00 
εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Αργοστολίου 10.7331,23 

198 8/12/2016 4.400,00 

Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά. 10.7134.00  

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας & Ανουσάκης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 2) Τις 189 ΚΑΙ 190/2016  εκθέσεις ανάληψης υποχρεώσεων . 

3) τις  υποβληθείσες αποφάσεις αποδέσµευσης ανάληψης υποχρεώσεων   της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παρακάτω αποδεσµεύσεις ανάληψης  δαπανών     και  διάθεσης  αντίστοιχων      
πιστώσεων       σε βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016  
και αναλυτικά:  
 

 

   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. απόφασης 
αποδέσµευσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

199 8/12/2016 24.552,00 
εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Αργοστολίου 10.7331,23 

198 8/12/2016 4.400,00 

Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά. 10.7134.00  

 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    320 / 2016                                                               Α∆Α: 71Φ∆ΩΕ5-ΓΦ7       
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2016-2017.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 5ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : 
«Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017.»έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής το από 15-12-2016 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη 
∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ,42550 /15-12-2016 
Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
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                                 Αργοστόλι:  15.12.2016 

                                 Αριθ.Πρωτ.:  42550 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ   Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών  υπηρεσιών για το 
έτος 2016(Ν 4412/2016). Αρ. αποφ: 277/2016 ,ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»  

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15-12-2016, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:00 , π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 42191/13-12-2016 γραπτής πρόσκλησης 
του Αναπληρωτή Προέδρου της , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 277/2016 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς, προκειµένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό της υπ. αριθ. 1142/40665/01-12-2016 διακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016-2017» 

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

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 

 

2. Μέλος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

3. Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 1142/40665/01-12-2016 διακήρυξη του 
∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»., ,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 
αυτή, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ.   

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 
15/12/2016 και ώρα 10:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η επιτροπή για την αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι   έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρεται στη συνέχεια, προσφορές  
από τις παρακάτω αναφερόµενες ασφαλιστικές εταιρείες: 
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α/α Ασφαλιστική Εταιρεία Ηµ/νία Υποβολής προσφοράς Αριθ. Πρωτ. 

Υποβληθείσας 

Προσφοράς 

1 

 

NP  insurance 14/12/2016 42424/14-12-2016 

2 Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15/12/2016 42549/15-12-2016 

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής, αφού µονοέγραψαν το Φάκελλο 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό όλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, στη 
συνέχεια προχώρησαν στην αποσφράγιση  των «Φακέλων Προσφοράς» των  δύο(2) συµµετεχόντων 
εταιρειών , και µε τη σειρά που κατεγράφησαν παραπάνω, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «τεχνική Προσφορά» και ο υποφάκελος «Οικονοµική 
Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 

Μετά την  αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών , η επιτροπή διαπίστωσε ότι: :  
 α) ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, και µε τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
οι δύο(2)  κατατεθειµένες προσφορές 
β)ότι όλα τα ∆ικαιολογητικά του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  των παραπάνω 
αναφεροµένων  κατατεθειµένων προσφορών, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.  
1142/40665/01-12-2016  ∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
2016/2017, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού,  και  ήταν  
πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 1142/40665/01-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για 
την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016-2017», 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Τεχνικής 
προσφοράς των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών , και διεπίστωσε ότι όλα 
τα ∆ικαιολογητικά του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και των δύο(2) εταιρειών, ήταν 
πλήρη και σύµφωνα µε την αριθ. 1142/40665/01-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς(άρθρο 5) 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονοµικής 
Προσφοράς των παραπάνω αναφεροµένων κατατεθειµένων προσφορών  και συγκεκριµένα : 

α)η προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας  «NP insurance» , συνολικού ποσού 
20.644,00€ και έκπτωσης 20,57%, 

β)η προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», συνολικού 
ποσού 19.180,00€ και έκπτωσης 26,00%,  

και αφού διαπίστωσε ότι αυτές ήταν σύµφωνες µε την αριθ. 1142/40665/01-12-2016 
∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς(άρθρο 6), 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 Την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου  για την  «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2016/2017»» σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην αριθ. 1142/40665/01-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον Προµηθευτή µε την 

επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  

έκπτωση 26,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 19.180,00€  
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
 
 
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 α)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  β)ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017 και την ανακήρυξη ως  προσωρινά ανάδοχο τον Προµηθευτή µε την 
επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  
έκπτωση 26,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 19.180,00 € . 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης 
Ηλίας  και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   361 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  303/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ. 42550 /15-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχει  το µε αρίθµ.42550/15-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»  . 

2. Ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. 1142/40665/01-
12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, τον Προµηθευτή µε την επωνυµία «Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ο οποίος  κατέθεσε  την προσφορά  µε    την υψηλότερη  έκπτωση 26,00% 
επί του προϋπολογισµού της µελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 19.180,00€.  

3.   Η παρούσα απόφαση  κοινοποιείται, σε κάθε προσφέροντα . 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί την προσωρινά  ανάδοχο εταιρεία  µε την  επωνυµία 

«Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε 
σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  
δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα 
αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
103 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  321  / 2016                                                           Α∆Α: 6Ω65ΩΕ5-Υ10 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  
Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017. 
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Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή,  εισηγούµενη το 7ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης : 
«Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την  Προµήθεια 
παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 
2017.».»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 42457/15-12-2016 διαβιβαστικό του 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Παγώνη ∆ιονύσιου σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς 
έγκριση το µε αρίθµ. πρωτ,42365 /14-12-2016 Πρακτικό για το εν λόγω θέµα     το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αργοστόλι: 14.12.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                         Aριθ.Πρωτ.: 42365 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού 

∆ήµου Κεφαλλονιάς και Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017» 
Σήµερα 14/12/2016 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 276/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συνήλθε κατόπιν της  µε αριθ. πρωτ. 42190/2016 πρόσκληση του  Προέδρου της, αποτελούµενη από 
τους: 
1.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Μέλος). 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆ηµοτικός Υπάλληλος  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Πρόεδρος). 

Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για τον διαγωνισµό µε τίτλο :  
«Προµήθεια Παστεριωµένου Γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
Νοµικών Προσώπων για το έτος 2017» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και των Νοµικών του Προσώπων, σύµφωνα µε την  µε αριθ. πρωτ. 1145/40670/01-12-
2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, 

Στις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο 
του Πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Γεώργιο Μπεκατώρο, προκειµένου να ενηµερωθεί για 
το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει 
πρωτοκολληθεί  καµία(1) προσφορά,  

Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας(1) ενδιαφερόµενος µε κλειστή προσφορά  και 
αναλυτικά: 

1]ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο 
Τζωρτζάτο Σπυράγγελο µε  Α∆Τ: Σ 896188, η προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 42364/14-12-
2016 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής παρουσία του παραπάνω αναφεροµένου συµµετεχόντα και  ειδικότερα: 

1ον ) η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του Φακέλου µε τα δικαιολογητικά της 
εταιρείας ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε. και αφού τα έλεγξαν και τα µονόγραψαν, 
παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1145/40670/01-12-2016διακήρυξης και αναλυτικά: 

α) Κλειστό Φάκελο µε την ένδειξη Προσφορά συνοδευόµενο από την αίτηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό  και την αναγραφή σε αυτόν της λέξης Προσφορά, της επωνυµίας της 
αναθέτουσας αρχής, του τίτλου της σύµβασης και του αριθµού της διακήρυξης, της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και των στοιχείων του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
της αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης 
β)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά», χωριστός σφραγισµένος φάκελος 
µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 4 της αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του 
Ν.4412/16) 
γ)εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος φάκελος, 
µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία 
που αποδεικνύουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ EI∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της αριθ. 
1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης (αρ.94 του Ν.4412/16)  
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δ) εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη «προσφορά» χωριστός σφραγισµένος 
φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία 
της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 
1145/40670/01-12-2016 ∆ιακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16) 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
Τεχνικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας, και αφού τα έλεγξαν και τα 
µονόγραψαν, παρουσιάστηκαν πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1145/40670/01-12-2016 διακήρυξης,και 
αναλυτικά : 
 α) Έγκριση κτηνιατρικού ελέγχου (σήµα καταλληλότητας)  ISO22000:2005 για την παραγωγή 
τυροκοµικών προϊόντων και κωδικός αριθµός έγκρισης, για τη διασφάλιση της ποιότητας του 
γάλακτος, 
 β) Η ετικέτα του προσφερόµενου γάλακτος (πλήρες 3,7%  και ελαφρύ 1,5% ), 
 γ) Ανάλυση  εργαστηριακού και µικροβιολογικού  ελέγχου του υπό προµήθεια γάλατος  από 
αναγνωρισµένο εργαστήριο  
          Επιπλέον σε ξεχωριστό κιβώτιο λόγω της προφανούς  αδυναµίας να συµπεριληφθεί στον 
υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς προσκοµίστηκε δείγµα του προσφερόµενου γάλακτος, σε 
συσκευασία το ενός λίτρου (τόσο για το πλήρες όσο και για το ελαφρύ γάλα), 

 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» προέβη στο άνοιγµα του Υποφακέλου της 
Οικονοµικής  Προσφοράς της  παραπάνω αναφεροµένης εταιρείας,  και  διαπίστωσε τα κάτωθι : η 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» προσέφερε  το ποσό  των 
46.377.10€ (χωρίς ΦΠΑ)  και  ποσοστό έκπτωσης  4% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 
Μελέτης. H  οικονοµική προσφορά παρουσιάστηκε πλήρη βάσει της  µε αριθ. 1145/40670/01-12-2016 
διακήρυξης, εφόσον η προσφορά αφορούσε το σύνολο των ζητούµενων ποσοτήτων τόσο για τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς όσο και για τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού. 
  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 α)την 1145/40670/01-12-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλονιάς, 
 β)την αριθ.  3/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 γ)την αριθ. 369/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία εγκρίθηκε η  
αριθ. 3/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 δ)την αριθ. 40676/01-12-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης , 
 ε)την αριθ. 304/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι 
όροι δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
 στ)το γεγονός ότι η µη ανακήρυξη µειοδότη θα στερούσε από τους εργαζόµενους του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ  την παροχή γάλακτος όπως ο νόµος ορίζει, 
          ζ) το  γεγονός  ότι για την σύνταξη του προϋπολογισµού της αριθ.3/2016 Μελέτης, είχε 
πραγµατοποιηθεί  ευρεία έρευνα αγοράς και ελήφθησαν υπόψη οι πλέον χαµηλές τιµές, ώστε να 
συµπεριληφθεί και το δικαίωµα προαίρεσης 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2017»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε   έκπτωση 4,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 2.108,05,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 52.406,13€,  
Τα µέλη της επιτροπής  
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ________ 
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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 την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
για την προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017 και την ανακήρυξη ως  προσωρινά ανάδοχου , την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε   έκπτωση 4,00% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 2.108,05,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 52.406,13 €. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κουρκουµέλης 
Ηλίας –Ανουσάκης Νικόλαος  και  Γκισγκίνης Νικόλαος.            
 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την   369 /2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
3) την  304/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί  κατάρτισης των όρων . 
4) το µε αρίθµ.42365  /14-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 42365/14-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και Ν.Π.∆.∆ για το έτος 2017  για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , του 
∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ. 
2.Ανακηρύσσει  ως προσωρινό  ανάδοχο για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017»     για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς , του ∆.Γ.Α. και της ΚΕ∆ΗΚΕ την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία προσέφερε   έκπτωση 
4,00% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 2.108,05,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
52.406,13 € . 
3.H παρούσα απόφαση κοινοποιείται στον συµµετέχοντα. 
4.Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινά  ανάδοχο εταιρεία µε την  επωνυµία 
«ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ Ε.Ε» να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, 
σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα  
δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77, τα οποία θα 
αποσφραγίστούν  και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε  την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 
του Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   322   / 2016                                            Α∆Α: 7ΜΣ0ΩΕ5-ΜΒΥ 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού 
καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  171/1987. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 

εισηγούµενη το 7 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή 
Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου»σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π/∆τος  
171/1987  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον  Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016  που συνέταξε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Κ.Α 30.7331.03 περιλαµβάνεται το έργο µε τίτλο «Επισκευή Στέγης 
∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.177,58 ευρώ .  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το άρθρο 15 του Π∆ 171/87 δεν καταργείται, και άρα 
παρααµένει σε ισχύ. Οµοίως διευκρινίζεται και στην Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. 
εγκ.18/∆ΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016.  
 
Όπως ορίζει το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς 
διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, 
εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.» 
 
Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες". 
 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα  µε την 
επωνυµία VASIL –PAPA    που εδρεύει στις Βασιλικάδες Ερύσου   Κεφαλλονιάς µε  ΑΦΜ : 103052158 
∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά του  ανέρχεται στο ποσό των 5.170,00 
Ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε  ότι ο προτεινόµενη εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος  και η 
αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την 
ανάθεση του έργου και τη διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά :  
Την εισήγηση µε την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταυρος 
Γεράσιµος-Νικόλαος Γκισγκίνης  και Ηλίας Κουρκουµέλης.            

                   Και αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την παραπάνω προσφορά 
6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου σύµφωνα µε το αρίθ. πρωτ. 9919/2016 Τεχνική Έκθεση  -
Τεχνική Περιγραφή –Προϋπολογισµό Έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
7. την   514 /2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που εγκρίθηκε µε την 140/2016 απόφαση  της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται 
η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους από τον Κ.Α 30.7331.03 µε 
τίτλο : «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» 

 
                               ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Ψηφίζει Πίστωση 5.177,58 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.03 του Προϋπολογισµού του έτους 2016  
για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου : «Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. 
Φισκάρδου» 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου«Επισκευή Στέγης ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ. Κ. Φισκάρδου» 
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου, στον εργολάβο µικρών 
έργων  µε την επωνυµία VASIL –PAPA    που εδρεύει στις Βασιλικάδες Ερύσου   Κεφαλλονιάς µε  
ΑΦΜ : 103052158 ∆ΟΥ: Αργοστολίου  η αµοιβή του οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 5.170,00 Ευρώ 
(συνολική αξία µε ΦΠΑ ). 
 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. 
 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της 9919/2016 Τεχνικής 
Έκθεσης  -Τεχνική Περιγραφής –Προϋπολογισµό Έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας . 
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο . 
 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     323 / 2016                                                           Α∆Α: ΩΠ0ΝΩΕ5-0ΗΩ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση της αρίθµ. 1166/9-12-2016 απόφασης ∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για 
παράσταση ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Πατρών). 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  «Έγκριση της αρίθµ. 1166/9-12-2016 απόφασης 
∆ηµάρχου (Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  
Πατρών)».θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 41854/ 9-12 -2016   και αριθµό Απόφασης κ. 
∆ηµάρχου  1166/2016 η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αργοστόλι  09 ∆εκεµβρίου 2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     Αριθµ. Πρωτ.: -41854- 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                    Αριθµ. Απόφασης: -1166- 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
Τηλ: 26710-22933 
Φαξ: 26710-28515 
e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 
                                                                       Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
2. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3. Την µε αριθ. πρωτ.41650/08-12-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
Τον ορισµό της ∆ικηγόρου Κεφαλληνίας  Ιωάννας Μαρκέτου στην οποία χορηγούµε την 

εντολή και πληρεξουσιότητα όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 14.12.2016 ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών   και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της 
από 05.01.2012 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ8/2012 προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά: α) της 
υπ’ αριθ. πρωτ. : 11539/26.09.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και β) της από την παρέλευση άπρακτης της 30ήµερης 
προθεσµίας, τεκµαιρόµενης απόρριψης από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 
προσφυγής µας κατά της υπ’ αριθ. 11359/770/26.09.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

 Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην  Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 του ν. 3852/2010. 
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς :   Αλέξανδρος Παρίσης 

Ζητείται  η έγκριση από την Οικονοµική της εν λόγω απόφασης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση επί του 
θέµατος. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την µε αρίθµ. 41650/8-12-2016  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολο της την 1166/9-12-2016 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς  . 
2. Ορίζει  την ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Ιωάννα Μαρκέτου και  χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα 
όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 14.12.2016 ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών   και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς  κατά την εκδίκαση της από 05.01.2012 και µε 
αριθµό κατάθεσης ΠΡ8/2012 προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά:  
α) της υπ’ αριθ. πρωτ. : 11539/26.09.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου και 
 β) της από την παρέλευση άπρακτης της 30ήµερης προθεσµίας, τεκµαιρόµενης απόρριψης από την 
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 προσφυγής µας κατά της υπ’ αριθ. 
11359/770/26.09.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
3. Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    324 / 2016                                                                  Α∆Α: 7ΩΣΘΩΕ5-0ΕΕ 
ΘΕΜΑ : Προσδιορισµός ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου της αρίθ. κατ.103/2012 ανακοπής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  «Προσδιορισµός ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου 
της αρίθ. κατ.103/2012 ανακοπής»θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 41652/ 8-12 -2016   
εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής :  
Στις 25-07-2012 η ανώνυµη εταιρία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» κοινοποίησε στο ∆ήµο µας το από 23-7-2012 
κατασχετήριο εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως τρίτου µε το οποίο προέβη σε 
κατάσχεση ποσού 21.996,80 ευρώ από λογαριασµό όψεως που ο ∆ήµος διατηρεί σε αυτήν. Το 
ανωτέρω ποσό, όπως η εταιρία ισχυρίζεται, αποτελεί οφειλή για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση 
γεώτρησης Χαράβοντα». Κατά της παραπάνω ∆ήλωσης Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου ο ∆ήµος 
άσκησε την από 6-8-2012 (αρ. κατ. 103/2012) ανακοπή καθώς και την από 13-08-2012 (αρ. κατ. 
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226/2012) αίτηση αναστολής, η οποία έγινε δεκτή µε την µε αριθ. 4/2013 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Εν συνεχεία στις 4-10-2016 συζητήθηκε η παραπάνω ανακοπή όπου το 
∆ικαστήριο µε την µε αριθ. 51/2016 απόφαση του κήρυξε αυτό καθύλην αναρµόδιο για την εκδίκαση 
της υπόθεσης και παρέπεµψε αυτή στο αρµόδιο καθύλη και κατά τόπο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου 
προκειµένου να συζητηθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία των άρθρων 643 και 937 παρ. 3 του 
ΚΠολ∆ικ.  
           Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, έχοντας προφανές έννοµο συµφέρον, οφείλει 
να φροντίσει άµεσα για την επίσπευση της συζήτησης της από 6-8-2012 ανακοπής ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, καταθέτοντας και αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης που 
επισπεύδει η ανώνυµη εταιρία σε βάρος του ∆ήµου εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.  
            Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2012 η Οικονοµική Επιτροπή, αποφασίζει, µεταξύ 
άλλων, για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
            Για τους λόγους αυτούς όπως παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την 
υπογράφουσα την παρούσα πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου α) να επισπεύσει µε 
κατάθεση κλήσης τη συζήτηση της από 6-8-2012 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 
και β) να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της από 23-07-2012 ∆ήλωσης Κατάσχεσης εις χείρας 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής. 
           Επίσης να εξουσιοδοτήσει αυτήν να παραστεί κατά τη συζήτηση των παραπάνω όποτε αυτή 
οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνει ότι  ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος –Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
 
                            
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Ορίζει  την Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  και  
της χορηγεί   εντολή και πληρεξουσιότητα προκειµένου α) να επισπεύσει µε κατάθεση κλήσης τη 
συζήτηση της από 6-8-2012 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και  
β) να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της από 23-07-2012 ∆ήλωσης Κατάσχεσης εις χείρας της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής. 
 Επίσης εξουσιοδοτεί  αυτήν να παραστεί κατά τη συζήτηση των παραπάνω όποτε αυτή οριστεί ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτών.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                 
                                                                  
   Σοφία Γαρµπή   
  Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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